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RINGKASAN 

Andryana Damayanti. H0305005. 2009. Analisis Faktor Marketing Mix 
Terhadap Keputusan Pembelian Minyak Goreng Pada Pasar Swalayan Di Kota 
Surakarta. Di bawah bimbingan Dr. Ir. Hj. Suprapti Supardi, MP dan Erlyna 
Wida Riptanti, SP. MP Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang 
dipertimbangkan konsumen dalam membeli minyak goreng pada pasar swalayan 
di Surakarta dan mengkaji variabel-variabel yang dominan dipertimbangkan 
konsumen dalam membeli minyak goreng pada pasar swalayan di Surakarta 

Metode dasar dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. 
Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah judgement sampling, dimana 
peneliti berada di tempat penelitian untuk melakukan penyebaran kuesioner 
ataupun wawancara. Jumlah sampel yang diambil adalah 90 orang pembeli yang 
didasarkan pada ukuran sampel untuk analisis faktor sedikitnya adalah 4 atau 5 
kali jumlah variabel yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data secara 
pencatatan, wawancara dan observasi. Metode analisis data dengan menggunakan 
analisis faktor. Analisis faktor adalah suatu analisis yang digunakan untuk 
mereduksi, meringkas dari banyak variabel menjadi beberapa faktor. Analisis 
faktor menggunakan data yang berasal dari pendapat responden terhadap variabel-
variabel minyak goreng. 

Hasil factor analysis menunjukkan bahwa ada 6 faktor yang menjadi 
pertimbangan konsumen dalam membeli minyak goreng pada pasar swalayan di  
Surakarta. Keenam faktor tersebut berdasarkan prioritasnya adalah faktor produk 
(16,05%), faktor tampilan produk (12,92), faktor tempat (11,79%), faktor harga 
(9,22%), faktor promosi (8,77%) dan faktor kemasan (7,93%). Sedangkan 
variabel-variabel yang dominan dipertimbangkan konsumen dalam membeli 
minyak goreng pada pasar swalayan di Surakarta untuk tiap-tiap faktor adalah 
faktor produk yaitu variabel keamanan, faktor tampilan produk yaitu variabel 
kejernihan minyak goreng, faktor tempat yaitu variabel ketersediaan minyak 
goreng di pasar swalayan, faktor harga yaitu variabel harga, faktor promosi yaitu 
variabel iklan minyak goreng di media, serta faktor kemasan yaitu variabel jenis 
kemasan. 
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SUMMARY 

 
 

Andryana Damayanti. H0305005. 2009. Analyse of Marketing Mix 
Factors to Frying Oil Consumers Purchasing Decision in Swalayan Market in 
Surakarta. Under Dr. Ir. Hj. Suprapti Supardi, MP and Erlyna Wida Riptanti, SP, 
MP. as advisors. Agriculture Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta.  

The aims of this research are to study the factors that is considered by 
consumers in buying frying oil in swalayan market in Surakarta, and to study the 
dominant variables which considered by the frying oil consumers swalayan 
market in Surakarta.  

The basic method of this research is used descriptive method. Location 
research selected by purposive method. Consumer’s sample method that used in 
this research is  judgement sampling, with distributing quisioner or interview. The 
researcher takes 90 samples of buyer, based on the size of sample for analysis 
factors at least four or five times of total research variable. Data resources of this 
research are primary and secondary data. The data collected with the interview, 
observation, and record keeping. Data analysis used is factors analyse method. 
Factors analyse is an analysis that used to reduce, shorten from many variables 
become some factors. Factors analyse used data from the statement of responden 
to concerning the frying oil variables. 

The result of factor analysis indicates that there are six factors that become 
the consumers consideration in purchasing of frying oil in swalayan market in 
Surakarta. Based on the priority, the factors are product (16,05%), product’s 
performance (12,92%), place (11,79%), price (9,22%), promotion (8,77%) and 
packaging (7,93%). While the most considered variable by consumers in buying 
frying oil in swalayan market at Surakarta from each factors are safety for product 
factor, purity for product’s performance factor, availability for place factor, price 
for price factor, advertisement in media for promotion factor, and packaging for 
packaging factor. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris penghasil berbagai hasil pertanian 

baik yang digunakan secara langsung oleh manusia sebagai bahan makanan 

maupun hasil pertanian yang digunakan secara tidak langsung sebagai produk 

industri. Salah satu produk industri yang berbahan baku hasil pertanian adalah 

minyak goreng. Minyak goreng dari tumbuhan biasanya dihasilkan dari 

tanaman seperti kelapa, biji-bijian, kacang-kacangan, jagung, kedelai, dan 

kanola. Aktivitas masyarakat di dapur biasanya berkaitan dengan proses 

goreng-menggoreng. Konsekuensinya adalah kebutuhan minyak goreng 

hampir dipastikan cukup besar, yaitu sekitar 3 juta ton per tahun. Artinya 

konsumsi minyak goreng sekitar 15 kg per kapita per tahun sehingga akan 

mempengaruhi jumlah permintaan minyak goreng (Sutrisno, 2008). 

Permintaan akan minyak goreng di Indonesia sangat tinggi karena 

merupakan bahan pangan pokok yang bermanfaat sebagai media untuk 

menggoreng. Salah satu kota yang masyarakatnya mengkonsumsi minyak 

goreng adalah kota Surakarta. Jumlah penduduk Kota Surakarta tercatat 

sebesar 512.898 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 11.648,83 

jiwa per km2, serta pendapatan per kapita sebesar Rp. 12.068.895,86          

(BPS, 2007: 54-57). Selain itu, berdasarkan hasil survei biaya hidup tahun 

2007, rata-rata pengeluaran rumah tangga per bulan di Kota Surakarta untuk 

konsumsi minyak goreng cukup tinggi, yaitu sebesar Rp. 29.586,44. Jumlah 

tersebut adalah yang terbesar didalam pengeluaran rumah tangga per bulan 

untuk konsumsi lemak dan minyak dibandingkan dengan margarine dan 

kelapa yang masing-masing sebesar Rp. 442,84 dan Rp. 5.342,82              

(BPS, 2007: 2). 

Pentingnya minyak goreng bagi konsumsi rumah tangga merupakan 

peluang bagi produsen minyak goreng untuk meningkatkan penjualan minyak 

goreng dengan memberikan pelayanan yang lebih terfokus pada suatu segmen 

pelanggan. Perusahaan yang memutuskan untuk beroperasi dalam pasar yang 

 

1 
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luas menyadari bahwa perusahaan tersebut biasanya tidak dapat melayani 

seluruh pelanggan dalam pasar tersebut. Jumlah pelanggan terlalu banyak, 

terpencar, dan memiliki persyaratan pembelian yang berbeda-beda. Beberapa 

pesaing akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk melayani segmen 

pelanggan tertentu dalam pasar tersebut. Daripada perusahaan bersaing di 

segala segmen pelanggan, perusahaan tersebut perlu mengidentifikasi segmen 

pasar yang paling menarik yang dapat dilayani secara efektif (Anonim, 2008a). 

Salah satu segmen konsumen yang menarik untuk dilayani adalah 

segmen konsumen pasar swalayan. Maraknya perkembangan pasar swalayan 

seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket di Kota Surakarta 

menjadikan pemasar minyak goreng mulai memasarkan produknya tidak 

hanya terbatas di pasar tradisional saja tetapi juga mulai merambah ke pasar 

swalayan dalam bentuk minyak goreng kemasan. Berdasarkan survey peneliti 

(Desember 2008) pada pasar swalayan di Kota Surakarta, diketahui bahwa 

rata-rata sepertiga dari total pengunjung pasar swalayan merupakan pembeli 

produk minyak goreng.  

Adanya fasilitas yang tersedia di pasar swalayan tersebut 

menyebabkan terjadinya  persaingan antar pemasar dalam merebut konsumen. 

Konsumen memilih produk minyak goreng yang akan dibelinya sesuai dengan 

kebutuhan, selera, dan daya belinya. Untuk itu, pemasar perlu mengetahui dan 

berkewajiban untuk memenuhi keinginan konsumen akan minyak goreng 

seperti minyak goreng yang terjamin keamanannya, jernih, adanya kontinuitas 

ketersediaan minyak goreng dan harga yang terjangkau. Salah satu alternatif 

yang dapat digunakan pemasar yaitu dengan menganalisis faktor bauran 

pemasaran (marketing mix) yang mencakup produk, harga, lokasi (distribusi), 

dan promosi dalam strategi pemasaran produk minyak goreng khususnya di 

pasar swalayan.  

Konsumen minyak goreng kini lebih banyak membutuhkan waktu 

untuk memilih minyak goreng yang dicari, karena terdapat beberapa jenis dan 

merek dari minyak goreng tersebut yang dapat dijumpai konsumen di rak-rak 

pasar swalayan di Kota Surakarta. Minyak goreng yang banyak dipasarkan di 
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pasar swalayan di kota Surakarta adalah minyak goreng nabati berbahan baku 

kelapa, kelapa sawit, kedelai dan jagung.  

Persaingan minyak goreng yang semakin ketat di pasar mengharuskan 

produsen untuk berfikir keras meningkatkan fungsi kemasan untuk dapat 

memberikan daya tarik kepada konsumen melalui aspek artistik, warna, grafis, 

bentuk maupun desainnya. Merek dan kemasan berfungsi untuk membedakan 

minyak goreng satu dengan minyak goreng yang lain. Memang kemasan kini 

disadari oleh produsen bukan lagi hanya memiliki fungsi melindungi dan 

membungkus produk. Banyak konsumen yang membeli secara sadar akan 

suatu produk karena tertarik pada suatu produk karena alasan warna, bentuk 

dari kemasan. Terdapat tiga jenis kemasan minyak goreng yang dipasarkan di 

pasar swalayan di kota Surakarta yaitu derigent, reffil, dan botol dengan 

berbagai ukuran sehingga konsumen dapat memilih sesuai dengan tingkat 

kebutuhan. 

Kejernihan dan warna minyak goreng juga dipertimbangkan konsumen 

dalam memilih produk minyak goreng pada pasar swalayan di Kota Surakarta. 

Padahal menurut Wresti (2008), sebenarnya warna tidak menentukan kualitas 

minyak goreng, yang penting adalah kejernihan dan bau. Minyak apa pun 

warnanya, jika jernih dan tidak tengik berarti minyak itu bagus. Minyak 

goreng yang berwarna kemerahan terbuat dari kelapa sawit mengandung 

betakarotin yang merupakan provitamin A. Karena masyarakat lebih senang 

minyak goreng berwarna kuning jernih, biasanya produsen minyak goreng 

melakukan penyaringan beberapa kali. Akibatnya, provitamin A alami ini 

hilang. Sebagai pengganti, produsen menambahkan lagi vitamin A ke dalam 

minyak goreng. Proses penyaringan yang beberapa kali juga menentukan 

harga minyak. Semakin banyak disaring dan memakai beberapa bahan 

penyaringan, maka harganya pun semakin mahal. 

Harga sebuah produk atau jasa merupakan faktor penentu utama 

permintaan pasar, mempengaruhi posisi persaingan, dan mempengaruhi 

program pemasaran perusahaan. Menurut Wahyudi (2005: 104), harga 

merupakan indikator dari kualitas atau manfaat produk. Merek minyak goreng 
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yang memiliki harga tinggi akan dipersepsikan konsumen memiliki kualitas 

yang lebih baik dibandingkan dengan merek yang memiliki harga lebih 

rendah. Persepsi konsumen terhadap kualitas minyak goreng berubah-ubah 

seiring dengan perubahan harga.  

Konsumen akan merasa lebih puas jika suatu produk minyak goreng 

tersedia dalam sejumlah besar pasar swalayan karena kapanpun dan 

dimanapun konsumen dapat memperoleh produk yang diinginkan dengan 

mudah. Distribusi bersifat intensif saat produk ditempatkan dalam sejumlah 

besar pasar swalayan sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas. 

Distribusi yang intensif mengurangi waktu yang digunakan konsumen untuk 

berkeliling dari toko ke toko mencari produk yang diinginkan sehingga 

memberikan kenyamanan dalam berbelanja. Ketika intensitas distribusi 

meningkat, konsumen akan memiliki lebih banyak waktu dan kegunaan 

tempat dan merasa adanya lebih banyak nilai dalam suatu produk minyak 

goreng tersebut. Peningkatan nilai sebagian besar berdampak dari 

berkurangnya pengorbanan yang harus dikeluarkan konsumen dalam 

memperoleh suatu produk. Konsumen memandang produk minyak goreng 

yang memiliki intensitas distribusi kuat akan memiliki persepsi yang lebih 

baik dibandingkan produk minyak goreng yang memiliki intensitas distribusi 

yang lemah.  

Melalui kegiatan promosi yang didukung oleh dana yang besar, 

industri minyak goreng mempunyai kekuatan yang besar pula untuk 

mempengaruhi (secara positif atau negatif) permintaan dan persepsi 

konsumen. Promosi dapat mempengaruhi konsumen dalam 

mempertimbangkan minyak goreng yang akan dibelinya di pasar swalayan. 

Kegiatan promosi dapat dilakukan dengan iklan yang bersifat 

menginformasikan, meyakinkan, dan mengingatkan produk melalui media 

(baik media elektronik maupun media cetak), penawaran khusus dengan 

adanya potongan harga atau pemberian hadiah dan dengan tenaga penjualan 

(SPG) yang berada di pasar swalayan untuk menawarkan produk minyak 

goreng dan memberi pelayanan langsung kepada konsumennya.  
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Perusahaan pangan khususnya industri minyak goreng perlu menyadari 

dan mengambil peran penting dalam membentuk atau membina pola dan 

kebiasaan konsumsi yang baik bagi masyarakat terutama bagi konsumen pasar 

swalayan di Kota Surakarta. Peran strategis industri pangan ini dimulai dari 

jenis dan kualitas produk yang ditawarkan sampai kepada cara penawaran atau 

promosinya yang merupakan bagian dari marketing mix. Hal inilah yang 

mendorong peneliti mengadakan suatu penelitian mengenai Analisis Faktor 

Marketing Mix terhadap Keputusan Pembelian Minyak Goreng pada Pasar 

Swalayan di Kota Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Konsumen kini lebih banyak membutuhkan waktu untuk memilih 

produk minyak goreng yang dicari, karena merek minyak goreng semakin 

banyak. Untuk memenangkan persaingan bisnis, produsen atau pemasar 

minyak goreng dituntut harus mampu memberikan kepuasan kepada 

konsumennya. Salah satu cara untuk memahami kepuasan konsumen adalah 

dengan cara mengidentifikasikan faktor-faktor marketing mix yang 

dipertimbangkan oleh konsumen dalam mengambil keputusan pembelian 

minyak goreng khususnya pada pasar swalayan di Kota Surakarta.  

Konsep pemasaran akan optimal jika dalam faktor-faktor marketing 

mix tersebut terdapat variabel yang dominan yang dipertimbangkan konsumen 

pasar swalayan dalam mengambil keputusan pembelian minyak goreng. 

Pengetahuan tentang hal ini sangat diperlukan oleh produsen atau pemasar 

sebagai sumber informasi sebagai dasar untuk menyusun strategi pemasaran 

yang tepat sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pelanggannya 

khususnya bagi konsumen minyak goreng di pasar swalayan di kota Surakarta.  

Dengan demikian, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Faktor marketing mix apa sajakah yang dipertimbangkan konsumen dalam 

membeli minyak goreng  pada pasar swalayan di Kota Surakarta?  
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2. Variabel apakah yang paling berperan (dominan) pada setiap faktor 

marketing mix yang dipertimbangkan konsumen dalam membeli minyak 

goreng pada pasar swalayan di Kota Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis faktor-faktor marketing mix (bauran pemasaran) yang 

paling dipertimbangkan konsumen dalam membeli minyak goreng pada 

pasar swalayan di Kota Surakarta. 

2. Menganalisis variabel yang paling berperan (dominan) yang 

dipertimbangkan konsumen dalam membeli minyak goreng pada pasar 

swalayan di  Kota Surakarta. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di 

Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

2. Bagi produsen dan pemasar, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk memberikan wawasan dan pertimbangan mengenai faktor marketing 

mix yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam keputusan 

pembelian sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi 

pemasaran. 

3. Bagi akademisi dan peminat masalah pemasaran, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, pengetahuan, referensi 

serta pembanding dalam penyusunan penelitian serupa. 

4. Bagi konsumen, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

dan memberi informasi dalam memilih minyak goreng di pasar swalayan, 

khususnya di Kota Surakarta. 
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II. LANDASAN TEORI 

 

Penelitian Terdahulu 

Pada hasil penelitian Wahyudi (2004: 118) dengan judul Peran Harga 

Sebagai Indikator Kualitas Persepsian dan Pengaruhnya terhadap 

Kemungkinan Membeli Konsumen dalam Jurnal Fokus Manajerial, 

disimpulkan bahwa untuk meningkatkan citra produk dapat dilakukan dengan 

menggunakan strategi penetapan harga yang tepat, karena terdapat hubungan 

positif antara tingkat harga dengan kualitas merek persepsian. Hal ini 

menyebabkan semakin tinggi nilai yang dipersepsikan terhadap suatu produk 

maka akan semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk membeli 

produk.  

Dalam hasil penelitian Widyastuti dan Suryandari (2004: 147) dengan 

judul Pengaruh Point Of Purchase Dalam Perilaku Pembelian Konsumen 

Ritel dalam jurnal Fokus Manajerial, ketiga variabel yang digunakan oleh 

peneliti sebagai variabel independen yaitu varibel Display (tampilan atau 

penyusunan produk), Signage (informasi tentang produk) dan In-Store Media 

(pemakaian media elektronik dalam toko untuk membangun suasana yang 

nyaman) memiliki pengaruh positif terhadap variabel perilaku pembelian 

konsumen, dimana variabel-variabel tersebut mempengaruhi konsumen dalam 

keputusaan membeli suatu produk.  Diantara ketiga variabel yang digunakan, 

diperoleh hasil bahwa variabel Display memiliki pengaruh yang paling 

dominan terhadap variabel perilaku pembelian konsumen. 

Pada hasil penelitian Murdiah (2006: 56) dengan judul Analisis Faktor 

Bauran Pemasaran yang Dipertimbangkan Konsumen dalam Mengambil 

Keputusan pembelian Susu Anlene di Surakarta, variabel yang digunakan 

adalah: pilihan rasa, kandungan gizi, ukuran kemasan, iklan di televisi, iklan 

di majalah, iklan di tabloid, iklan di koran, promosi oleh SPG, promosi 

penjualan, penataan, kemudahan mendapatkan di supermarket, kemudahan 

mendapatkan di toko, kemudahan mendapatkan di apotek, ketersediaan di 

toko, ketersediaan di apotek dan ketersediaan di supermarket. Penelitian ini 
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memberikan kesimpulan bahwa dari hasil analisis dengan menggunakan 

metode analisis faktor, 16 variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

dikelompokkan menjadi 6 faktor inti dengan total sumbangan sebesar 71,5% 

yang terdiri dari faktor iklan di media (17,3%), distribusi toko dan apotik 

(17,1%), distribusi di supermarket (11%), promosi penjualan (9,7%), produk 

(8,5%), dan gizi (7,9%). Dari setiap faktor inti tersebut, variabel yang 

berperan utama adalah variabel iklan di tabloid, variabel ketersediaan di 

supermarket, promosi penjualan, pilihan rasa dan kandungan gizi. 

Berdasarkan penelitian Widjaya (2008: 55), Analisis Faktor Marketing 

Mix Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Buah Jeruk pada Pasar 

Swalayan di Surakarta, faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam 

membeli buah jeruk di pasar swalayan di Surakarta adalah rasa, warna, 

kandungan gizi, kebersihan kulit, ukuran, kesegaran, aroma, ketebalan daging 

buah., harga, promosi, kenyamanan, pelayanan, penataan, dan ketersediaan di 

pasar swalayan. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

dikelompokkan menjadi 4 faktor inti yaitu faktor produk (22,89%), faktor 

tempat (15,60 %), faktor harga (9,44 %), dan faktor promosi (7,16%). 

Variabel-variabel yang dominan dipertimbangkan konsumen dalam membeli 

buah jeruk di pasar swalayan di Surakarta untuk tiap-tiap faktor adalah 

variabel rasa, variabel kenyamanan, variabel harga, dan variabel promosi. 

Berdasarkan hasil dari keempat penelitian tersebut dapat disimpulkan 
semua faktor yang tercakup dalam bauran pemasaran dipertimbangkan oleh 
konsumen dalam mengambil keputusan pembeliannya. Terdapat hubungan 
positif dari setiap variabel dalam bauran pemasaran terhadap perilaku 
pembelian konsumen. Proses pengambilan keputusan konsumen tersebut dapat 
dianalisis sehingga hasilnya dapat membantu para produsen untuk menyusun 
strategi pemasaran. 

 

 

Tinjauan Pustaka 

1. Minyak Goreng 

Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak tumbuhan 

atau hewan yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar dan 
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biasanya digunakan untuk menggoreng makanan. Minyak goreng dari 

tumbuhan biasanya dihasilkan dari tanaman seperti kelapa, biji-bijian, 

kacang-kacangan, jagung, kedelai, dan kanola. Minyak goreng biasanya 

bisa digunakan hingga 3 - 4 kali penggorengan. Jika digunakan berulang 

kali, minyak akan berubah warna (Anonim, 2008f). 

Menurut Makfoeld (1982: 24), minyak nabati adalah berbagai cara 

pengambilan minyak berikut beberapa perlakuannya pada bahan tumbuh-

tumbuhan yang mengandung minyak. Beberapa jenis minyak goreng/ 

minyak nabati yang banyak dipasarkan di pasar swalayan di Surakarta : 

a. Minyak Kelapa Sawit 

Kelapa sawit adalah salah satu palma penghasil minyak nabati 

yang lebih dikenal dengan sebutan palm oil. Kelapa sawit adalah 

penyumbang minyak nabati terbesar di dunia. Menurut Arifin (2008), 

Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm 

Oil= CPO) kedua terbesar dunia setelah Malaysia. 

Semua komponen buah sawit dapat dimanfaatkan secara 

maksimal. Buah sawit memiliki daging dan biji sawit (kernel), dimana 

daging sawit dapat diolah menjadi CPO (crude palm oil) sedangkan 

buah sawit diolah menjadi PK (kernel palm). Ekstraksi CPO rata-rata 

20 % sedangkan PK 2.5%. Sementara itu serat dan cangkang biji sawit 

dapat dipergunakan sebagai bahan bakar ketel uap. Minyak sawit dapat 

dipergunakan untuk bahan makanan dan industri melalui proses 

penyulingan, penjernihan dan penghilangan bau atau RBDPO 

(Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil). Disamping itu CPO 

dapat diuraikan untuk produksi minyak sawit padat (RBD Stearin) dan 

untuk produksi minyak sawit cair (RBD Olein). RBD Olein terutama 

dipergunakan untuk pembuatan minyak goreng (Anonim, 2008g). 

Pada awalnya konsumsi minyak sawit dalam negeri adalah 

untuk mengisi bahan baku minyak goreng yang tidak dapat dipenuhi 

oleh minyak kelapa. Dengan pesatnya perkembangan produksi minyak 
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sawit nasional maka terjadi pergeseran dimana minyak sawit menjadi 

sumber utama untuk mensupply kebutuhan bahan baku minyak goreng 

dalam negeri, sedangkan minyak kelapa lebih banyak untuk diekspor. 

Pada tahun 2002 total konsumsi minyak sawit dalam negeri mencapai 

3,56 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,51 juta ton digunakan 

sebagai bahan baku minyak goreng dan selebihnya untuk industri atau 

produk-produk lainnya. Pada tahun 2003 konsumsi minyak sawit 

untuk penggunaan dalam negeri meningkat menjadi 4,45 juta ton atau 

naik sebesar 26,7 persen dari penggunaan tahun 2002. Pada tahun 2005 

penggunaan minyak sawit untuk minyak goreng diproyeksikan akan 

mencapai 5,06 juta ton (Anonim, 2008h). 

b. Minyak Kelapa 

Salah satu komponen sembilan bahan pokok adalah minyak 

kelapa. Karenanya olahan kelapa untuk minyak kelapa mempunyai 

porsi yang paling besar, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun 

ekspor (Palungkum, 1992: 2). 

Lemak dibagi dalam 2 golongan, yaitu asam lemak jenuh atau 

saturated fatty acids, dan asam lemak tidak jenuh atau unsaturated 

fatty acids. Sedangkan minyak (lemak) yang terkandung dalam buah 

kelapa termasuk dalam golongan lemak jenuh. Minyak kelapa yang 

termasuk dalam kategori asam lemak jenuh, sangat stabil dan tahan 

oksidasi, sehingga sulit menjadi tengik kalau pembuatannya memenuhi 

persyaratan modern. Minyak kelapa yang diproduksi secara modern 

tanpa dipanaskan, disebut minyak kelapa perawan yang dikenal 

sebagai Virgin Coconut Oil (VCO) (Wibowo, 2008). 

c. Minyak Kedelai 

Kacang kedelai yang diolah menjadi tepung kedelai secara 

garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok manfaat utama, yaitu: 

olahan dalam bentuk protein kedelai dan minyak kedelai. Dalam 

bentuk protein kedelai dapat digunakan sebagai bahan industri 

makanan yang diolah menjadi: susu, vitsin, kue-kue, permen dan 
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daging nabati serta sebagai bahan industri bukan makanan seperti: 

kertas, cat cair, tinta cetak dan tekstil. Sedangkan olahan dalam bentuk 

minyak kedelai digunakan sebagai bahan industri makanan dan non 

makanan. Industri makanan dari minyak kedelai yang digunakan 

sebagai bahan industri makanan berbentuk gliserida sebagai bahan 

untuk pembuatan minyak goreng, margarin dan bahan lemak lainnya. 

Sedangkan dalam bentuk lecithin dibuat antara lain : margarin, kue, 

tinta, kosmetika, insektisida dan farmasi (Anonim, 2008i). 

Kandungan minyak dan komposisi asam lemak dalam kedelai 

dipengaruhi oleh varietas dan keadaan iklim tempat tumbuh. Lemak 

kasar terdiri dari trigliserida sebesar 90-95 persen, sedangkan sisanya 

adalah fosfatida, asam lemak bebas, sterol dan tokoferol. Minyak 

kedelai mempunyai kadar asam lemak jenuh sekitar 15% sehingga 

sangat baik sebagai pengganti lemak dan minyak yang memiliki kadar 

asam lemak jenuh yang tinggi seperti mentega dan lemak babi. Hal ini 

berarti minyak kedelai sama seperti minyak nabati lainnya yang bebas 

kolestrol. Kadar minyak kedelai relatif lebih rendah dibandingkan 

dengan jenis kacang-kacangan lainnya, tetapi lebih tinggi daripada 

kadar minyak serelia. Kadar protein kedelai yang tinggi menyebabkan 

kedelai lebih banyak digunakan sebagai sumber protein daripada 

sebagai sumber minyak. Kegunaan minyak kedelai yang sudah 

dimurnikan dapat digunakan untuk pembuatan minyak salad, minyak 

goreng (cooking oil) serta untuk segala keperluan pangan. Lebih dari 

50 persen pangan dibuat dari minyak kedelai, terutama margarin dan 

shortening. Hampir 90 persen dari produksi minyak kedelai digunakan 

di bidang pangan dan dalam bentuk telah dihidrogenasi, karena minyak 

kedelai mengandung lebih kurang 85 persen asam lemak tidak jenuh 

(Firmanjaya, 2008). 

d. Minyak Jagung 

Jagung merupakan tanaman pangan penting setelah padi yang 

juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber minyak. Minyak jagung 
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diperoleh dengan jalan mengekstrak bagian lembaga. Minyak jagung 

mengandung banyak asam lemak yang diperlukan pada pertumbuhan 

badan dan mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi yaitu sekitar       

250 kkal/ons. Selain itu minyak jagung lebih disenangi konsumen 

karena selain harganya murah, minyak jagung juga mengandung 

sitosterol sehingga para konsumen dapat terhindar dari gejala 

atheroschlerosis (endapan pada pembuluh darah)                      

(Ketaren, 1986: 238). 

2. Karakteristik dan Pemasaran Hasil Produk Pertanian 

Menurut Downey dan Erickson (1992: 29) bahwa ada empat 

karakteristik utama produk pertanian antara lain :  

a. Produk pertanian sangat mudah rusak, sehingga memerlukan biaya 

pemasaran yang sangat tinggi,  

b. Ukuran fisis produk yang tidak diimbangi dengan besarnya nilai, 

sehingga akan memperbesar biaya pemasaran,  

c. Produk pertanian bersifat musiman,             

d. Perbedaan bentuk antara produk mentah dan produk akhir yang pada 

dasarnya makin banyak pemrosesan dan pekerjaan lain yang harus 

diselesaikan sebelum produk sampai ke konsumen sehingga makin 

besar biaya pemasaran. 

Pemasaran yaitu kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa atau 

menyampaikan barang-barang dari titik produsen ke titik konsumen. 

Sistem pemasaran dianggap efisien apabila memenuhi dua syarat : 

a. Mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani produsen kepada  

konsumen dengan biaya semurah-murahnya, dan 

b. Mampu mengadakan pembagian yang adil kepada semua yang ikut 

berperan aktif dalam kegiatan pemasaran terhadap keseluruhan harga 

yang dibayarkan oleh konsumen terakhir kepada semua pihak yang 

ikut serta di dalam kegiatan produksi dan pemasaran barang itu. 

 (Mubyarto, 1995: 139).  
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Pemasaran adalah sebuah proses dalam memuaskan kebutuhan dan 

keinginan manusia. Jadi, segala kegiatan dalam hubungannya dalam 

pemuasan kebutuhan dan keinginan manusia merupakan bagian dari 

konsep pemasaran. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan 

manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Proses 

dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia inilah yang menjadi 

konsep pemasaran. Mulai dari pemenuhan produk (product), penetapan 

harga (price), pengiriman barang (place), dan mempromosikan barang 

(promotion) (Anonim, 2008b). 

3. Bauran Pemasaran (Marketing mix) 

Marketing mix adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan 

yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni :  

a. Produk 

Dalam pengelolaan produk termasuk pula perencanaan dan 

pengembangan produk yang baik untuk dipasarkan oleh perusahaan. 

Perlu adanya suatu pedoman untuk mengubah produk yang ada, 

menambah produk baru atau mengambil tindakan lain yang dapat 

mempengaruhi kebijaksanaan dalam penentuan produk. Selain itu, 

keputusan-keputusan juga perlu diambil menyangkut masalah 

pemberian merk, pembungkusan, warna, dan bentuk produk lainnya. 

b. Harga  

Dalam kebijaksanaan harga, manajemen harus menentukan harga dasar 

dari produknya, kemudian menentukan kebijaksanaan menyangkut 

potongan harga, pembayaran ongkos kirim, dan hal-hal lain yang 

berhubungan dengan harga. 

c. Promosi 

Promosi ini merupakan komponen yang dipakai untuk memberitahu 

dan mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan. Adapun kegiatan-

kegiatan yang termasuk dalam promosi adalah: periklanan, personal 

selling, promosi penjualan, publisitas, dan hubungan masyarakat. 

d. Distribusi 
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Tugas dari distribusi adalah memilih perantara yang akan digunakan 

dalam saluran distribusi, serta mengembangkan sistem distribusi yang 

secara fisik menangani dan mengangkut produk melalui saluran 

tersebut. Hal ini dimaksudkan agar produknya dapat mencapai pasar 

yang dituju tepat pada waktunya.  

(Swastha, 2002: 42-43). 

Marketing Mix/ bauran pemasaran merupakan kombinasi variabel 

atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, variabel mana 

yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi reaksi para 

pembeli atau konsumen. Jadi marketing mix terdiri dari himpunan variabel 

yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh perusahaan untuk 

mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya. Perusahaan 

tidak hanya sekedar memiliki kombinasi kegiatan yang terbaik saja, akan 

tetapi dapat mengkooordinir berbagai variabel marketing mix tersebut, 

untuk melaksanakan program pemasaran yang efektif. Variabel marketing 

mix/ bauran pemasaran tersebut yaitu produk, harga, distribusi, dan 

promosi (Assauri, 1994: 180-181). 

Konsep 4P adalah konsep utama dalam pemasaran dan merupakan 

langkah-langkah yang dijalankan perusahaan untuk mengembangkan 

bisnisnya. Dari sudut pandang seorang marketer (pelaku pemasaran), 

konsep ini terdiri dari empat elemen utama, yaitu; Product (barang atau 

jasa), Price (harga), Place (distribusi) dan Promotion (Promosi). Inilah 

yang dikenal dengan 4P atau marketing mix. Kombinasi dari keempat 

elemen ini membentuk cara memasarkan sebuah produk. Tantangan yang 

dihadapi dalam konsep marketing mix adalah menyeimbangkan semua 

komponen. Semua perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas (entah 

itu manusia atau keuangan) dan semua itu harus dialokasikan secara 

optimal (Syania, 2008). 

4. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, 
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termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini              

(Engel, 1994: 3). Perilaku konsumen menggambarkan bagaimana 

membuat keputusan-keputusan pembelian dan bagaimana mereka 

menggunakan dan mengatur pembelian barang atau jasa. Perilaku 

konsumen juga menyangkut analisa faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembeliaan dan penggunaan produk (Lamb, 2000: 188). 

Perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana pembuat 

keputusan (decision unit), baik individu, kelompok ataupun organisasi, 

membuat keputusan-keputusan beli atau melakukan transaksipembelian 

suatu produk dan mengkonsumsinya. Perilaku konsumen terdiri dari 

beberapa tahap yaitu : 

a. Tahap perolehan (acquisition): mencari (searching) dan membeli 

(purchasing) 

b. Tahap konsumsi (consumption): mengggunakan (using) dan 

mengevaluasi (evaluating) 

c. Tahap tindakan pasca beli (disposition), apa yang dilakukan oleh 

konsumen setelah produk itu digunakan atau dikonsumsi. 

(Prasetidjo dan John, 2005: 9-10) 

Para pemasar wajib memahami keragaman dan kesamaan konsumen 

atau perilaku konsumen agar mampu memasarkan produknya dengan baik. 

Pemahaman tentang mengapa dan bagaimana konsumen dalam mengambil 

keputusan pembelian sangat penting, sehingga pemasar dapat merancang 

strategi pemasaran dengan lebih baik. Selain itu, pemasar juga akan 

mampu memperkirakan bagaimana kecenderungan konsumen untuk 

bereaksi terhadap informasi yang diterimanya (Sumarwan, 2003: 27). 

5. Keputusan Pembelian 

Menurut Swastha (2002: 86), perilaku konsumen akan menentukan 

proses pengambilan keputusan dalam pembelian mereka. Proses tersebut 

merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri atas 

enam tahap yaitu : 
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a. Menganalisa keinginan dan kebutuhan terutama untuk mengetahui 

adanya keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi atau 

terpuaskan 

b. Menilai beberapa sumber yang ada 

c. Menetapkan tujuan pembelian 

d. Mengidentifikasikan alternatif pembelian 

e. Mengambil keputusan untuk membeli 

f. Perilaku sesudah pembelian. 

Bagi para pemasar yang terpenting adalah bagaimana konsumen 

sampai pada keputusan. Ada berbagai pendapat tentang itu. Namun, kalau 

ditarik garis merah semua pendapat, proses pengambilan keputusan terdiri 

dari tahap-tahap pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, pembelian, dan perilaku pembelian. Ini menekankan bahwa 

pembelian bermula sejak pembelian belum dilakukan dan berakibat jauh 

setelah pembelian. Setiap konsumen pasti melalui kelima tahap ini setiap 

kali membuat keputusan pembelian. Dalam pembelian yang lebih rutin, 

mereka membalik tahap-tahap tersebut (Simamora, 2003: 13). 

Analisis pengambilan keputusan konsumen meliputi penentuan 

bagaimana orang memilih di antara dua atau lebih pembelian (acquisition) 

alternatif dan mempelajari proses yang terjadi sebelum dan sesudah 

pilihan tersebut diambil. Proses keputusan konsumen yang generik terdiri 

dari lima tahap: pengenalan masalah, pencarian, evaluasi alternatif, 

pilihan, dan evaluasi pasca akuisisi (Mowen, 2002: 30). 

6. Pasar Swalayan 

Maraknya perkembangan pasar modern seperti minimarket, 

supermarket dan hypermarket akhir-akhir ini telah menggeser peran pasar 

tradisional. Sebagian masyarakat kini telah memenuhi kebutuhan rumah 

tangganya di pasar modern, terutama masyarakat di perkotaan. Adapun 

pengertian pasar modern adalah swalayan dimana pelayanan dilakukan 

sendiri oleh konsumen karena toko tidak menyediakan pramuniaga. Di 

pasar tradisional konsumen masih dilayani oleh pedagang (Danang, 2004). 
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Supermarket adalah sebuah toko yang menjual segala kebutuhan 

sehari-hari. Kata yang secara harfiah yang diambil dari bahasa Inggris ini 

artinya adalah pasar yang besar. Barang barang yang dijual di supermarket 

biasanya adalah barang barang kebutuhan sehari hari. Selain supermarket 

dikenal pula minimarket dan hypermarket. Sebuah minimarket sebenarnya 

adalah semacam "toko kelontong" atau yang menjual segala macam 

barang dan makanan, namun tidak selengkap dan sebesar sebuah 

supermarket. Berbeda dengan toko kelontong, minimarket menerapkan 

sistem swalayan, dimana pembeli mengambil sendiri barang yang ia 

butuhkan dari rak-rak dagangan dan membayarnya di kasir. Sistim ini juga 

membantu agar pembeli tidak berhutang (Anonim, 2008e). 

Pengertian minimarket adalah toko swalayan yang hanya memiliki 

satu atau dua mesin register sementara supermarket adalah swalayan besar 

yang juga menjual barang-barang segar seperti sayur dan daging dengan 

jumlah mesin registernya mencapai tiga ke atas. Hypermarket juga 

termasuk kategori swalayan yang juga menjual barang-barang white goods 

seperti mesin cuci, kulkas, dan televisi (Yongki, 2008). 

Hypermarket adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan 

penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan 

sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen 

akhir, yang di dalamnya terdiri dari pasar swalayan dan toko serba ada 

yang menyatu dalam satu bangunan pengelolaannya dilakukan secara 

tunggal. Hypermarket disebut juga dengan nama pasar serba ada        

(Lubis, 2005). 

Kerangka Teori Pendekatan Masalah 

Globalisasi menyebabkan terjadinya persaingan yang ketat antara 

pemasar produk yang sama. Salah satu produk yang memiliki banyak pesaing 

adalah minyak goreng. Terdapat puluhan merek produk minyak goreng yang 

dipasarkan di pasar swalayan di Kota Surakarta. Oleh karena itu pengusaha 

atau pemasar minyak goreng perlu menetapkan strategi pemasaran yang tepat 
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dengan memberikan kepuasan kepada konsumennya. Salah satu cara untuk 

memahami kepuasan konsumen adalah dengan cara mengidentifikasikan 

variabel-variabel dalam faktor-faktor marketing mix yang dipertimbangkan 

oleh konsumen dalam mengambil keputusan pembelian minyak goreng 

khususnya pada pasar swalayan di Kota Surakarta.  

Marketing Mix merupakan kombinasi variabel yang dapat 

dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi reaksi para pembeli atau 

konsumen yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Faktor-faktor 

marketing mix tersebut meliputi produk, harga, promosi dan distribusi yang 

terdiri dari himpunan variabel yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh 

perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar 

sasarannya, khususnya konsumen di pasar swalayan. Himpunan variabel dari 

faktor produk minyak goreng terdiri dari jenis minyak goreng, warna minyak 

goreng, kejernihan, kandungan gizi, ukuran kemasan,  bentuk kemasan, dan  

merek (brand). Faktor harga hanya terdiri dari variabel harga produk minyak 

goreng tersebut. Pada faktor promosi terdiri dari variabel promosi penjualan,  

promosi oleh SPG,  dan iklan di media. Sedangkan untuk faktor tempat atau 

distribusi terdiri dari variabel ketersediaan minyak goreng di swalayan,  

pelayanan di swalayan, penataan produk minyak goreng (display), dan 

kenyamanan di swalayan. Perusahaan dapat mengkooordinir berbagai variabel 

marketing mix tersebut, untuk melaksanakan program pemasaran yang efektif.  

Bagi para pemasar yang terpenting adalah bagaimana konsumen 

sampai pada keputusan membeli produk minyak goreng. Proses pengambilan 

keputusan terdiri dari tahap-tahap pengenalan masalah, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, pembelian, dan perilaku pembelian. Ini menekankan bahwa 

pembelian bermula sejak pembelian belum dilakukan dan berakibat jauh 

setelah pembelian. Setiap konsumen pasti melalui kelima tahap ini setiap kali 

membuat keputusan pembelian. Dalam pembelian yang lebih rutin, mereka 

membalik tahap-tahap tersebut. 

Kotler (1992: 230) mengemukakan model stimulus-respon perilaku 

konsumen, dimana dalam proses keputusan pembeliannya, konsumen 
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memperhatikan rangsangan pemasaran, yaitu faktor produk, harga, tempat, 

dan promosi, yang dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Perilaku Konsumen Menurut Kotler 

Dalam penelitian ini, untuk mengidentifikasikan strukutur dari 

hubungan antar variabel dan menguji korelasi antar variabel dari faktor 

marketing mix tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis faktor. 

Analisis faktor adalah nama generik dari metode statistik multivariat yang 

tujuannya adalah untuk mendefinisikan struktur mendasar pada matriks data.  

Analisis faktor yang digunakan memakai data yang berasal dari pendapat 

responden terhadap atribut-atribut minyak goreng. Dalam analisis faktor, 

variabel-variabel tidak diklasifikasikan sebagai variabel dependen atau 

independen ( Hair et al dalam Bonifatius, 2000: 15).  

Menurut Simamora (2004: 93), sasaran dari analisis faktor adalah 

untuk memadatkan variabel-variabel penelitian (yang jumlahnya lebih 

banyak) ke dalam sejumlah faktor (yang jumlahnya lebih sedikit). Setiap 
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faktor dianggap mewakili beberapa variabel yang dikombinasikan secara 

linier.  

Secara matematis, Simamora (2005: 132) mengemukakan model dari 

analisis faktor adalah sebagai berikut : 

Xi = A1F1 +  A2F2 + A3F3 + ........+ AimFm+ ViUi 

Dimana : 

Xi   = Variabel standar ke-i 

Aij    = Koefisien standarized loading dari variabel ke-i pada fakor umum j 

F   = Faktor umum  

ViUi = Error  

M     = jumlah faktor m 

Faktor umum sendiri dapat digambarkan sebagai kombinasi linier dari variabel 

yang diteliti, sebagai berikut : 

Fi  = Wi1X1 + Wi2X2 + .........+ WinXn 

Dimana : 

Fi =  Estimasi faktor ke-i 

Wi =  Bobot atau koefisien skor faktor 

Xn =  Variabel bauran pemasaran yamg diamati 

Faktor umum merupakan bauran pemasaran (marketing mix) dan 

variabel-variabel yang diteliti adalah jenis minyak goreng (X1), warna minyak 

goreng (X2), kejernihan (X3), kandungan gizi (X4), volume kemasan (X5),  

jenis kemasan (X6),  merek (brand) (X7), keamanan minyak goreng (X8), 

harga minyak goreng (X9),  promosi penjualan (X10),  promosi oleh SPG 

(X11),  iklan di media (X12), ketersediaan di swalayan (X13),  penataan produk 

(X14), dan kenyamanan di swalayan (X15). 

Dalam metode analisis faktor, untuk menentukan sekelompok variabel 

layak sebagai faktor digunakan kriteria berdasarkan eigenvalue yaitu yang 

lebih besar dari satu. Sedangkan sumbangan masing-masing faktor terhadap 

pertimbangan keputusan pembelian dilihat dari nilai total varian masing-

masing faktor. Untuk melihat peran masing-masing variabel dalam suatu 
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faktor dilihat dari besarnya faktor loading variabel yang bersangkutan      

(Hair et al dalam Bonifatius, 2000: 17). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dibuat skema kerangka 

pemikiran pendekatan masalah pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Kerangka Pemikiran Pendekatan Masalah 
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Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian analisis perilaku konsumen, yang dikaji adalah faktor 

marketing mix terhadap keputusan pembelian konsumen minyak goreng 

pada pasar swalayan di Kota Surakarta. 

Faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam membeli minyak 

goreng tercakup dalam marketing mix yaitu produk, harga, promosi, dan 

tempat. 

Responden adalah konsumen akhir yaitu konsumen yang membeli minyak 

goreng, baik berjenis minyak sawit, minyak kelapa, minyak kedelai 

maupun minyak jagung untuk konsumsi sendiri atau rumah tangga dimana 

pembelian dilakukan pada pasar swalayan di Kota Surakarta. 

Asumsi 

Responden merupakan pengambil keputusan dalam pembelian minyak 

goreng pada pasar swalayan di Kota Surakarta yang mewakili rumah tangga. 

Hipotesis 

Diduga faktor marketing mix (bauran pemasaran) minyak goreng yaitu faktor 

produk, harga, tempat, promosi dipertimbangkan oleh konsumen. 

Diduga variabel yang dominan adalah variabel merek dari faktor produk. 

Definisi Operasional dan Konsep Pengukuran Variabel 

1. Marketing mix adalah kumpulan dari variabel-variabel pemasaran yang 

terdiri atas produk, harga, tempat dan promosi yang dapat dikendalikan 

pemasar untuk merespon yang diinginkan pasar. Dalam hal ini variabel 

yang diteliti adalah jenis minyak goreng, warna minyak goreng, 

kejernihan, kandungan gizi, volume kemasan, jenis kemasan, merek, 

keamanan produk, harga minyak goreng, promosi penjualan, promosi oleh 

SPG, iklan di media, ketersediaan di swalayan,  penataan produk, dan 

kenyamanan di swalayan. 
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2. Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak tumbuhan, 

berbentuk cair dalam suhu kamar dan biasanya digunakan untuk 

menggoreng makanan. 

3. Jenis minyak goreng adalah pembeda antar minyak goreng berdasarkan 

bahan baku. Jenis minyak goreng yang diteliti adalah minyak sawit, 

minyak kelapa, minyak kedelai dan minyak jagung. 

4. Warna minyak goreng adalah serangkaian makna atau kesan konsumen 

terhadap warna dari minyak goreng, yaitu kuning muda, kuning agak 

oranye dan putih. 

5. Kejernihan adalah serangkaian makna atau kesan konsumen terhadap 

kepekatan dari warna minyak goreng. 

6. Kandungan gizi adalah serangkaian makna atau kesan konsumen terhadap 

kandungan unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh yang ada dalam minyak 

goreng. 

7. Kemasan adalah serangkaian makna atau kesan konsumen terhadap 

pembungkus produk yang memiliki fungsi melindungi produk dan sebagai 

tempat dicantumkannya informasi dari produk minyak goreng tersebut. 

Jenis kemasan dari minyak goreng di pasar swalayan yaitu; derigent, reffil, 

dan botol dengan berbagai ukuran dari produk minyak goreng. 

8. Volume kemasan adalah serangkaian makna atau kesan konsumen 

terhadap besar kecilnya kemasan yang berdasarkan volume minyak 

goreng. Volume minyak goreng kemasan yang umumnya berada di pasar 

swalayan di Kota Surakarta terdiri dari ukuran 1 liter, 2 liter dan 5 liter. 

9. Merek merupakan simbol, warna, kata-kata atau atribut lain yang unik dan 

menjadi pembeda dengan merek lain. Merek minyak goreng yang berada 

di pasar swalayan di kota Surakarta diantaranya; Bimoli, Filma, Madina, 

Tropica, Fortune, Sunco, Mitra, Avena, Rose Brand, Kuncimas, Forvita, 

Palma, Sania, dan lain-lain. 

10. Harga adalah nilai yang disebutkan dalam rupiah atau satuan mata uang 

lainnya sebagai alat tukar. 
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11. Promosi adalah setiap aktivitas yang ditujukan untuk memberitahukan, 

membujuk atau mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produk 

yang dihasilkan perusahaan tersebut. 

12. Ketersediaan di swalayan adalah serangkaian makna atau kesan konsumen 

terhadap kemudahan untuk mendapatkan minyak goreng di pasar swalayan 

serta jumlah produk yang tersedia di swalayan setiap saat apabila 

konsumen membutuhkan.  

13. Penataan produk adalah serangkaian makna atau kesan konsumen terhadap 

tata letak produk di tempat penjualan. 

14. Kenyamanan di swalayan adalah serangkaian makna atau kesan konsumen 

terhadap tingkat kenyamanan yang didapat oleh pembeli selama berada di 

swalayan yang menjual minyak goreng. 

15. Pasar Swalayan adalah pusat perbelanjaan yang mencakup mini market, 

supermarket dan hypermarket.  
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

E. Metode Dasar Penelitian 

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Menurut Whitney (1960) dalam Nazir (2003: 54), metode deskriptif 

adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif 

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku 

dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, 

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang 

sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.   

Jenis penelitian deskriptif yang digunakan adalah metode survei. 

Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-

fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara 

faktual (Nazir, 2003: 56).  

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Penentuan Daerah Penelitian 

Kota Surakarta dipilih secara sengaja (purposive sampling) sebagai 

daerah penelitian. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik Propinsi 

Jawa Tengah (2007: 54-57), Kota Surakarta merupakan salah satu kota 

besar yang berpenduduk padat yaitu dengan jumlah penduduk 512.898 

jiwa dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 11.648,83 jiwa per km2.  

Konsumsi rata-rata per bulan akan minyak goreng di Kota Surakarta pada 

tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Konsumsi Lemak dan Minyak di Kota Surakarta, 2007 

No.  Produk Pangan Lemak dan Minyak Nilai Konsumsi (Rp) 
1 Kelapa 5.342,82 
2 Margarine 442,84 
3 Minyak Goreng 29.586,44 
 Jumlah 35.372,10 

Sumber: BPS Surakarta, 2007: 2 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa konsumsi 

minyak goreng di Kota Surakarta cukup tinggi, yaitu sebesar                  

25 
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Rp. 29.586,44. Jumlah tersebut adalah yang terbesar didalam pengeluaran 

rumah tangga per bulan untuk konsumsi lemak dan minyak dibandingkan 

dengan margarine dan kelapa yang masing-masing sebesar Rp. 442,84 dan 

Rp. 5.342,82. 

Metode Penentuan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada pasar-pasar swalayan di Kota 

Surakarta. Pasar swalayan dipilih sebagai lokasi penelitian karena sisi 

praktis dan kenyamanan tempatnya sebab tidak terjadi tawar-menawar 

antara pembeli dan penjual seperti di pasar tradisional. Maka hal ini akan 

membantu kelengkapan data dalam penelitian ini.  

Di Kota Surakarta terdapat beberapa jenis pasar yang menyediakan 

berbagai jenis barang. Banyaknya pasar menurut jenisnya dapat dilihat 

pada Tabel 2 

Tabel 2. Banyaknya Pasar Menurut Jenisnya di Kota Surakarta, 2006 

Jenis Pasar Jumlah 

Departement store 1 
Pasar Swalayan 9 
Pusat Perbelanjaan 3 
Pasar Tradisional  
a. Umum 28 
b. Hewan 2 
c. Buah 2 

d. Sepeda 1 

e. Ikan 1 

f. Lain-lain 15 

Jumlah 62 

Sumber: BPS Surakarta, 2007: 360-361 

Berdasarkan data BPS tahun 2007 dapat dilihat bahwa Kota 

Surakarta memiliki pasar yang bermacam-macam. Keberadaan pasar-pasar 

inilah yang menunjang perekonomian Kota Surakarta. Kota Surakarta 

memiliki jenis pasar yang bermacam-macam sehingga memudahkan 

penduduk untuk mencari atau membeli apa yang dibutuhkan meskipun 

jumlahnya sedikit. Dari data BPS Kota Surakarta tahun 2007 diatas, 

terdapat 9 pasar swalayan baik berbentuk hypermarket, supermarket 
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maupun minimarket yang meliputi Hypermart, Luwes Group, Foodmart 

Matahari Singosaren, Hero Supermarket, Asia Baru Swalayan, Atria 

Swalayan, Makro Swalayan, Indomaret dan Alfamart.  

Dalam penelitian ini, penentuan pasar swalayan yang digunakan 

sebagai tempat pengambilan sampel didasarkan pada sebaran kecamatan 

yang ada di Kota Surakarta, dimana terdapat lima kecamatan sehingga 

pembagian lokasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kecamatan Laweyan : Hypermart Solo Square 

b. Kecamatan Serengan : Sami  Luwes  

c. Kecamatan Pasarkliwon : Luwes Loji Wetan 

d. Kecamatan Banjarsari : Luwes Nusukan 

e. Kecamatan Jebres  : Alfamart Jagalan   

Penentuan kelima pasar swalayan tersebut mewakili ketiga bentuk 

pasar swalayan. Hypermart Solo Square di Kecamatan Laweyan dipilih 

karena mewakili hypermarket yang terletak di pusat Kota Surakarta. Sami 

Luwes di Kecamatan Serengan dipilih karena mewakili supermarket yang 

sudah terkenal sejak lama dan berada di pusat Kota Surakarta. Luwes Loji 

Wetan di Kecamatan Pasarkliwon dipilih karena mewakili supermarket 

yang baru didirikan dan padat pengunjung karena berada dekat dengan 

pemukiman penduduk. Luwes Nusukan di Kecamatan Banjarsari dipilih 

karena mewakili supermarket yang terletak di pusat keramaian karena 

dekat dengan pasar tradisional. Sedangkan Alfamart Jagalan di Kecamatan 

Jebres mewakili minimarket yang menerapkan sistem promo terhadap 

produk minyak goreng dan jumlah penjualannya lebih besar daripada 

minimarket lainnya di kecamatan tersebut.  

Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah judgement sampling, 

dimana peneliti berada di tempat penelitian untuk 
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melakukan penyebaran kuesioner ataupun 

wawancara. Metode judgement sampling adalah 

suatu teknik pengambilan sampel dari suatu 

populasi yang diharapkan dapat memenuhi tujuan 

riset, sehingga keterwakilannya terhadap populasi 

dapat dipertanggungjawabkan (Churchill, 2005: 

13). Sedangkan sampel yang digunakan yaitu 

sampel konsumen yang membeli minyak goreng di 

pasar swalayan.  

Menurut Maholtra dalam Setyani (2006: 24), 

ukuran sampel untuk analisis faktor adalah 

sedikitnya empat atau lima kali dari jumlah variabel 

yang diteliti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 

maka penelitian ini mengambil jumlah sampel 

sebanyak 90 responden. Dimana variabel yang 

diamati dalam penelitian ini berjumlah 15 variabel. 

Penentuan jumlah responden pada tiap-tiap pasar 
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swalayan berbeda-beda didasarkan pada besarnya 

jumlah persediaan dan penjualan produk minyak 

goreng tiap bulannya.  

Jumlah persediaan dan penjualan minyak goreng per bulan untuk 

keseluruhan jenis dan merek minyak goreng pada pasar swalayan di Kota 

Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.  Jumlah Persediaan Minyak Goreng pada 
Pasar Swalayan di   Kota Surakarta 
(Desember 2008) 

Jumlah Persediaan per 
satuan 

No. Pasar Swalayan 

Reffil (2 
liter) 

Botol (1 liter) Derigent (5 liter) 

1.  Hypermart Solo 
Square 

9000 7200 1920 

2. Sami Luwes 4320 3600 480 
3. Luwes Loji 

Wetan 
3600 2520 360 

4.  Luwes Nusukan 4500 3600 480 
5.  Alfamart 

Jagalan 
540 120 40 

Sumber : Data Primer 

Tabel 4.  Jumlah Penjualan Minyak Goreng pada 
Pasar Swalayan di Kota Surakarta 
(Desember 2008) 

Jumlah Penjualan per 
satuan 

No. Pasar Swalayan 

Reffil (2 
liter) 

Botol (1 liter) Derigent (5 liter) 

1.  Hypermart Solo 
Square 

8000 6000 1700 
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2. Sami Luwes 4200 3400 400 
3. Luwes Loji 

Wetan 
3200 2200 300 

4.  Luwes Nusukan 4000 3000 400 
5.  Alfamart 

Jagalan 
450 80 25 

Sumber : Data Primer 

 

 

Berdasarkan tabel 3 dan 4, dapat diketahui bahwa jumlah persediaan 

dan penjualan minyak goreng di pasar swalayan jenis hypermarket 

(Hypermart Solo Square) lebih besar karena jumlah pelanggannya juga 

lebih banyak daripada di supermarket maupun di minimarket. Sedangkan 

jumlah persediaan dan penjualan minyak goreng di minimarket (Alfamart 

Jagalan) lebih rendah karena minimarket merupakan toko kelontong yang 

menerapkan sistem swalayan yang sasaran pelanggannya terbatas pada 

daerah sekitar minimarket tersebut sehingga pelanggannya sedikit. 

Berdasarkan jumlah persediaan dan penjualan pada kelima pasar swalayan 

tersebut, maka pembagian responden pada masing-masing pasar swalayan 

dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Jumlah Responden Pada Pasar Swalayan di 
Kota Surakarta 

No. Pasar Swalayan Jumlah Responden 
1.  Hypermart Solo 

Square 
37 

2. Sami Luwes 18 
3. Luwes Loji Wetan 14 
4.  Luwes Nusukan 18 
5.  Alfamart Jagalan 3 
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 Jumlah 90 

Sumber: Data Primer 

G. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari 

sumber data oleh peneliti. Pada penelitian ini data primer diperoleh 

melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner. Sumber 

data primer adalah konsumen minyak goreng di pasar swalayan di Kota 

Surakarta. Selain itu, data primer juga didapatkan melalui wawancara 

dengan pihak berwenang di pasar swalayan, khususnya mengenai jumlah 

persediaan dan penjualan minyak goreng di pasar swalayan. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan 

dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti. Data sekunder diperoleh dari 

instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Sumber dari data 

sekunder ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. Data 

tersebut adalah keadaan umum daerah penelitian, keadaan perekonomian, 

keadaan penduduk dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah metode untuk mendapatkan informasi dengan 

cara bertanya langsung kepada responden, yang didasarkan pada daftar 

pertanyaan atau kuisioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kegiatan 

wawancara dilakukan kepada konsumen yang sedang membeli minyak 

goreng di pasar swalayan yang merupakan lokasi penelitian. 

2. Observasi 
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Teknik ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung 

terhadap obyek yang akan diteliti, sehingga didapatkan gambaran yang 

jelas mengenai obyek yang diteliti dan daerah lokasi penelitian. 

3. Pencatatan 

Teknik ini dilakukan dengan mencatat hasil wawancara pada 

kuisioner dan mencatat data sekunder dari instansi atau lembaga yang 

mempunyai keterkaitan dengan penelitian. 

I. Metode Analisis Data 

1. Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala Likert. 

Skala Likert merupakan penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan 

distribusi respon sebagai dasar penentuan nilai skalanya. Jumlah alternatif 

respon yang ada dalam skala Likert ada 5 jenis (sangat setuju, setuju, 

netral, tidak setuju, sangat tidak setuju). Hal ini bertujuan untuk 

mengurangi kecenderungan responden menjawab pilihan ragu-ragu, 

karena obyek penilaian yang cukup sensitif, maka pada penelitian ini 

pilihan jawaban ragu-ragu sengaja tidak diberikan sebagai alternatif 

jawaban bagi responden (Anonim, 2008c). 

2. Analisis Faktor 

Untuk menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen 

dalam pengambilan keputusan membeli minyak goreng digunakan analisis 

faktor. Analisis faktor adalah salah satu metode statistik multivariat yang 

mencoba menerangkan hubungan antar sejumlah peubah-peubah yang 

saling independen antara satu dengan yang lain sehingga bisa dibuat satu 

atau lebih kumpulan peubah yang lebih sedikit dari jumlah peubah awal. 

Analisis faktor juga digunakan untuk mengetahui faktor-faktor dominan 

dalam menjelaskan suatu masalah. Secara matematis, Simamora (2005: 

132) mengemukakan model dari analisis faktor sebagai berikut: 

kikiiiii XWXWXWXWF ++++= ...33221  

dimana:  
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Fi : estimasi faktor ke i 

Wi : bobot atau koefisien skor faktor 

X : variabel bauran pemasaran yang diamati 

k : banyaknya variabel 

Variabel bauran pemasaran yang diamati adalah: 

X1 : jenis minyak goreng  

X2 : warna minyak goreng 

X3 : kejernihan minyak goreng 

X4 : kandungan gizi minyak goreng 

X5 : volume kemasan minyak goreng 

X6 : jenis kemasan minyak goreng 

X7 : merek minyak goreng 

X8 : keamanan minyak goreng 

X9 : harga minyak goreng 

X10 : promosi penjualan minyak goreng 

X11 : promosi oleh SPG 

X12 : iklan minyak goreng di media  

X13 : ketersediaan minyak goreng di swalayan 

X14 : penataan produk minyak goreng 

X15 : kenyamanan di swalayan 

Tahapan-tahapan dalam analisis faktor yang dikemukakan oleh Hair 

et al dalam Bonifatius (2000: 26) dapat diringkas sebagai berikut: 

a. Membuat matrik korelasi 

 Pada tahap ini untuk memperoleh analisis faktor yang akurat, semua 

variable harus berkorelasi. Uji statistik yang digunakan adalah Barlett 

Test of Sphericity/ menggunakan Measure of Sampling Adequancy 

(MSA) 

b. Mencari/ meringkas variabel menjadi faktor-faktor inti 

 Prosedur ini dilaksanakan agar dapat meringkas informasi yang 

terkandung dalam variabel-variabel asli secara tepat. Faktor yang 

ditetapkan berdasarkan nilai Eigenvalue, yaitu yang benilai di atas 1. 
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Eigenvalue menunjukkan varian yang dijelaskan oleh faktor. Dengan 

cara ini diketahui faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam 

pengambilan keputusan pembelian.  

c. Melakukan rotasi untuk penyelesaian akhir 

 Rotasi faktor diperlukan untuk menyederhanakan matrik faktor 

sehingga mudah untuk diintepretasikan. Variabel dianggap paling 

penting jika mempunyai loading tertinggi, sedangkan variabel lain 

dapat dimasukkan dalam faktor jika kriteria signifikan. Dengan cara ini 

diketahui variabel yang terkandung di dalam faktor dan variabel yang 

paling dipertimbangkan dalam keputusan pembelian 

d. Menguji tingkat signifikansi dari faktor loading dan menamai faktor. 

Kriteria signifikansi yang diterapkan adalah signifikansi praktis 

dimana loading diatas 0,5 adalah signifikan secara praktis. Loading 

diatas 0,5 juga menunjukkan bahwa instrumen yang dugunakan untuk 

mengukur variabel adalah valid. Variabel dengan loading tertinggi 

dianggap lebih penting dan mempunyai konstribusi terbesar untuk 

menamai faktor. Penamaan faktor biasa dilakukan dengan melihat 

variabel-variabel yang diwakili oleh faktor. Untuk tiap faktor dicari 

loading paling tinggi dari satu variabel. 

3. Analisis Variabel yang Dominan Dipertimbangkan Oleh Konsumen 

Untuk mengetahui variabel yang dominan dipertimbangkan 

konsumen dalam keputusan membeli minyak goreng pada pasar swalayan 

di Surakarta adalah dengan melihat nilai factor loading tertinggi dari suatu 

variabel. Semakin besar factor loading suatu variabel terhadap suatu 

faktor, maka semakin besar hubungan suatu variabel terhadap suatu faktor. 

Factor  loading dibatasi antara 0,5 sampai dengan 1. Semakin mendekati 

satu, semakin besar peranan variabel terhadap faktor (Anonim, 2008d). 
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BAB IV. KONDISI DAERAH PENELITIAN 

 

A. Keadaan Geografis 

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang berada di wilayah 

Propinsi Jawa Tengah yang terletak antara 110º 45’ 15” dan 110º 45’35” 

Bujur Timur dan antara 7º 36’ dan 7º 56’ Lintang Selatan. Suhu udara rata-rata 

di Kota Surakarta berkisar antara 25,9ºC sampai dengan 27,9ºC. Sedangkan 

kelembaban udaranya berkisar antara 71% sampai dengan 87%. 

Kota Surakarta yang lebih dikenal dengan nama “Kota Solo“ 

merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota 

lainnya seperti Semarang dan Yogyakarta. Wilayah Surakarta merupakan 

dataran rendah dengan ketinggian ± 92 km di atas permukaan air laut, yang 

berbatasan wilayah dengan kabupaten eks Karesidenan Surakarta yaitu : 

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar 

Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar 

Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo 

Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar 

Luas wilayah Kota Surakarta mencapai 44,06 km2 yang terbagi dalam 

5 kecamatan yaitu Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan 

Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjarsari. Kecamatan 

Banjarsari merupakan kecamatan yang terluas yaitu mencapai 33,83 % luas 

wilayah Kota Surakarta.  

Penggunaan lahan di Kota Surakarta sebagian besar digunakan untuk 

pemukiman penduduk yaitu sebesar 61,68% sedangkan untuk kegiatan 

ekonomi juga memakan tempat yang cukup besar yaitu berkisar 20% dari luas 

lahan yang ada. Penggunaan lahan di Kota Surakarta pada tahun 2007 adalah 

sebagai berikut :  
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Tabel 6. Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kota Surakarta, 2007 

No. Penggunaan lahan Luas lahan (ha) Persentase(%) 
1. Pemukiman  2.731,02 62,01 
2. Jasa 427,13 10,00 
3. Perusahaan 287,48 6,53 
4. Industri 101,42 2.30 
5. Tegalan 85,27 2,00 
6. Sawah 149,32 3,40 
7. Kuburan 72,86 2,00 
8. Lapangan olah raga 65,14 1,50 
9. Taman 31,60 1,00 
10. Tanah kosong 53,38 1,21 
11. Lain-lain 399,44 9,10 
  4.404,06 100,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Surakarta (2007: 8) 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa sebagian besar lahan di 

wilayah Surakarta digunakan untuk pemukiman dengan luas 2.731,02 ha. 

Lahan untuk pertanian berupa tegalan dan sawah masing-masing 85,27 ha dan 

149,32 ha dari wilayah Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa lahan pertanian 

di Kota Surakarta semakin sempit karena adanya alih fungsi lahan dari lahan 

pertanian ke lahan non pertanian. Selain untuk pemukiman dan pertanian, 

lahan di Kota Surakarta juga digunakan untuk kegiatan perekonomian dan 

sosial.   

B. Keadaan Penduduk 

Keadaan penduduk di Kota Surakarta meliputi pertumbuhan penduduk, 

penduduk menurut jenis kelamin, penduduk menurut kelompok umur keadaan 

penduduk menurut tingkat pendidikan, keadaan penduduk menurut tingkat 

pendidikan, keadaan penduduk menurut mata pencaharian adalah sebagai 

berikut : 

1. Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk Kota Surakarta tahun 1990-2007 

berdasarkan data hasil olahan SUSENAS tahun 2007, adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 7. Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta,1990-2007 

No. Tahun 
Jumlah 

Penduduk 

Pertambahan Jiwa 
Dari Kurun Waktu 

Sebelumnya 

Pertumbuhan 
Penduduk (%) 

1. 1990 503.827 34.295 0,73 
2. 1995 516.594 12.767 0,51 
3. 2000 490.214 -26.380 -1,02 
4. 2003 497.234 7.020 0,48  
5. 2004 510.711 13.477 2,71 
6. 2005 534.540 23.829 4,66 
7. 
8.   

2006 
2007 

512.898 
515.372 

-21.642 
2.474 

-4,05 
0,48 

Sumber : Badan Pusat Statistik Surakarta (2007: 42) 

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa pada tahun 2000, 

jumlah penduduk Surakarta mengalami penurunan sebesar 1,02% 

dibandingkan tahun 1995. Tetapi pada tahun 2004 mengalami 

pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 2,71%. Kemudian pada 

tahun 2003 sampai tahun 2005 pertumbuhan penduduk Kota Surakarta 

menunjukkan peningkatan hingga 4,66%. Pertumbuhan yang sangat pesat 

akan mengakibatkan semakin padatnya wilayah di sekitar Kota Surakarta 

yang digunakan sebagai tempat tinggal maupun usaha. Tetapi pada tahun 

2006, pertumbuhan penduduk Kota Surakarta mengalami penurunan yang 

cukup drastis yaitu sebesar 4,05%. Hal ini disebabkan karena berhasilnya 

program Keluarga Berencana dan semakin banyaknya penduduk Kota 

Surakarta yang bekerja di luar kota. Kemudian pada tahun 2007 

pertumbuhan penduduk Kota Surakarta kembali menunjukkan peningkatan 

sebesar 0,48% karena meningkatnya pembangunan di Kota Surakarta 

menyebabkan banyak penduduk yang datang dari luar kota untuk bekerja. 

2. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

Berdasarkan data hasil olahan SUSENAS tahun 2007 jumlah 

penduduk Kota Surakarta menurut jenis kelamin tahun 1990-2006 adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 8. Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Jenis Kelamin, 1990-
2007 

Jenis Kelamin No. Tahun 
Laki-laki Perempuan 

Jumlah Rasio Jenis 
Kelamin 

1. 1990 242.071 261.756 503.827 92,48 
2. 1995 249.084 267.510 516.594 93,11 
3. 2000 238.158 252.056 490.214 94,49 
4. 2003 242.591 254.643 497.234 95,27 
5. 2004 249.278 261.433 510.711 95,35 
6. 2005 250.868 283.672 534.540 88,44 
7. 2006 254.259 258.639 512.898 98,31 
8.  2007 246.132 269.240 515.372 91,42 

      Sumber : Badan Pusat Statistik Surakarta (2007: 39) 

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota 

Surakarta dengan jenis kelamin laki-laki lebih kecil dari jumlah penduduk 

perempuan. Pada tahun 2007, rasio jenis kelamin di Kota Surakarta adalah 

sebesar 91,42% yang menunjukkan bahwa setiap terdapat 100 penduduk 

dengan jenis kelamin perempuan maka terdapat 91 penduduk dengan jenis 

kelamin laki-laki. Hal ini juga menunjukkan adanya penurunan rasio dari 

tahun 2006 sebesar 6,89%. 

3. Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur 

Menurut data BPS Surakarta tahun 2007, berdasarkan data hasil 

olahan SUSENAS tahun 2007, keadaan penduduk Kota Surakarta menurut 

kelompok umur dan jenis kelamin adalah sebagai berikut : 
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Tabel 9. Penduduk Surakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis 
Kelamin, 2007 

Jenis Kelamin No. Tahun 
Laki-laki Perempuan 

Jumlah Total 

1. 0-4 19.080 17.384 36.464 
2. 5-9 19.716 20.776 40.492 
3. 10-14 22.260 21.024 44.096 
4. 15-19 21.412 21.836 46.428 
5. 20-24 24.380 25.016 48.972 
6. 25-29 19.928 24.592 41.976 
7. 30-34 23.956 22.048 42.824 
8. 35-39 17.172 18.868 39.008 
9. 40-44 16.536 21.836 37.948 

10. 45-49 19.928 21.412 40.916 
11. 50-54 15.264 20.988 29.044 
12. 55-59 8.692 13.780 19.080 
13. 60-64 4.028 9.752 13.780 
14. 65+ 13.780 20.564 34.344 
 Jumlah 246.132 269.240 515.372 

      Sumber : Badan Pusat Statistik Surakarta (2007: 42) 

Berdasarkan Tabel 9 mengenai penduduk Kota Surakarta menurut 

kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2007, dapat diketahui bahwa 

jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 48.972 pada kelompok umur 20-

24 tahun, sedangkan jumlah penduduk terkecil yaitu sebesar 13.780 pada 

kelompok umur 60-64 tahun.  

∑ usia non produktif  =    36.464 + 40.492 + 44.096 + 13.780 + 34.344 
=   169.176 

∑ usia produktif      =  46.428 + 48.972 + 41.976 + 42.824 + 39.008 +   
37.948 + 40.916 + 29.044 + 19.080 = 346.196 

ABT (Angka Beban Tanggungan) = % 100 x 
produktif Σ

produktifnon  Σ
 

= % 100 x 
346.196

169.176
= 48,87% 

Angka beban tanggungan adalah perbandingan jumlah penduduk 

yang tidak produktif dengan jumlah penduduk yang produktif selama 1 

tahun. Dari Tabel 9 juga menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk 

Surakarta merupakan kelompok usia produktif. Jumlah kelompok usia non 

produktif (kelompok umur 0-4, 5-9, 10-14, 60-64, 65+) yang lebih kecil 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 li 

dari kelompok usia produktif menunjukkan bahwa beban tanggungan yang 

ditanggung kelompok produktif terhadap kelompok usia non produktif 

lebih ringan. Artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung 49 

orang usia non produktif. 

4. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Menurut data BPS Surakarta tahun 2007, berdasarkan monografi 

masing-masing kelurahan Kota Surakarta, jumlah penduduk menurut 

tingkat pendidikan di Kota Surakarta adalah sebagai berikut : 

Tabel 10. Banyaknya Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kota 
Surakarta, 2007 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah 

1. Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi 30.090 
2. Tamat SLTA 83.364 
3. Tamat SLTP 77.830 
4. Tamat SD 77.029 
5. Tidak Tamat SD 28.018 
6. Belum Tamat SD 49.199 
7. Tidak Sekolah 12.468 
8. Belum Sekolah 157.374 
 Jumlah  515.372 

            Sumber : Badan Pusat Statistik Surakarta (2007: 43) 

Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui di Kota Surakarta, jumlah 

penduduk yang tamat SLTA sebesar 83.364 jiwa. Diurutan kedua yaitu 

tamat SLTP sebanyak 77.830. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota 

Surakarta memahami akan pentingnya pendidikan. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa penduduk Kota Surakarta memiliki pendidikan yang 

cukup tinggi. Dengan pendidikan yang cukup tinggi maka pengetahuan 

seseorang tentang suatu hal juga cukup luas. Salah satunya adalah 

pengetahuan mengenai minyak goreng yang dikonsumsi oleh masyarakat 

setiap hari. Sedangkan sebanyak 157.374 jiwa belum sekolah karena 

merupakan anak-anak dibawah umur 5 tahun. 

5. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Berdasarkan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(SUSENAS) tahun 2007 dapat diketahui banyaknya penduduk Kota 
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Surakarta menurut mata pencahariannya pada tahun 2007 yang dibagi 

menjadi sepuluh kategori mata pencaharian seperti tampak pada Tabel 11 

Menurut data BPS Surakarta tahun 2007, berdasarkan data monografi 

masing-masing kelurahan wilayah Surakarta, jumlah penduduk di Kota 

Surakarta menurut mata pencaharian adalah sebagai berikut : 

Tabel 11. Banyaknya Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kota 
Surakarta, 2007 

No. Mata Pencaharian Jumlah 
1. Petani Sendiri  450 
2. Buruh Tani 438 
3. Pengusaha 8.752 
4. Buruh Industri 74.655 
5. Buruh Bangunan  63.114 
6. Pedagang 32.710 
7. Angkutan  15.347 
8. PNS/TNI/POLRI 26.445 
9. Pensiunan 16.974 

10. Tidak atau belum bekerja 113.961 
11. Lain-lain 162.526 

 Jumlah 515.372 

            Sumber : Badan Pusat Statistik (2007: 46-47) 

Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang 

bermatapencaharian sebagai petani dan buruh tani paling kecil karena 

bertambah padatnya Kota Surakarta. Hal ini didukung oleh data Tabel 6, 

luas lahan menurut penggunaan di Kota Surakarta yang menyatakan 

bahwa sebesar 62,01% lahan di Surakarta dimanfaatkan sebagai 

pemukiman dan 10% dimanfaatkan untuk usaha dalam bidang jasa.  

Jenis pekerjaan akan mempengaruhi tingkat pendapatan yang 

diterima oleh seseorang. Tingkat pendapatan yang diterima akan 

mempengaruhi pola konsumsi seseorang, semakin tinggi pendapatan maka 

proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan semakin meningkat.  
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C. Keadaan Perekonomian  

Kota Surakarta selain menjadi kota budaya, saat ini Kota Surakarta 

juga berkembang sebagai daerah perdagangan, industri dan jasa. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya sarana perekonomian yang mendukung. Kota 

Surakarta sampai dengan tahun 2006 mempunyai pasar yang mendukung 

perekonomian yang dibedakan menurut jenisnya sebagai berikut:  

Tabel 12. Banyaknya Pasar dan Jenis Pasar Di Kota Surakarta, 2006 

No. Jenis pasar Jumlah 
1. Departement store 1 
2. Pasar swalayan 9 
3. Pusat perbelanjaan 3 
4. Pasar tradisional  
 a. Umum 28 
 b. Hewan 2 
 c. Buah 2 
 d. Sepeda 1 
 e. Ikan 1 
 f. Lain-lain 15 
 Jumlah 62 

      Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah (2007: 360-361) 

Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui bahwa Kota Surakarta 

mempunyai pasar yang beragam. Data mengenai banyaknya pasar yang 

terdapat di Kota Surakarta dapat dapat membantu para produsen dalam 

menentukan daerah pemasaran dan strategi pemasaran yang baik di sekitar 

wilayah Kota Surakarta. Keberadaan pasar-pasar ini menunjang perekonomian 

Kota Surakarta karena memudahkan penduduk untuk mencari atau membeli 

apa yang dibutuhkan. Salah satu produk industri pertanian perPada penelitian 

ini, peneliti menentukan lima pasar swalayan yang menyediakan minyak 

goreng kemasan yang digunakan sebagai tempat penelitian dari tiga jenis 

pasar swalayan yaitu Hypermarket, Supermarket dan Minimarket yang 

terdapat di Kota Surakarta. Berdasarkan data-data mengenai kondisi daerah 

penelitian yang merupakan data-data yang mendukung dalam penelitian ini 

akan sangat membantu para produsen dalam menentukan segmentasi pasar, 

daerah pemasaran, dan strategi pemasaran yang baik di sekitar wilayah Kota 

Surakarta. 
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V. HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 

A. Karakteristik Responden 

1. Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 90 orang responden 

yang diambil sebagai sampel, terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan 

proporsi seperti pada Tabel 13.  

Tabel 13. Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Responden Persentase (%) 
Laki-laki 
Perempuan 

 4 
86 

  4,44  
95,56 

Jumlah 90 100,00 

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 1 

Berdasarkan Tabel 13 dapat diketahui bahwa jumlah responden 

perempuan sebanyak 86 orang, sedangkan sisanya sebanyak 4 orang 

responden laki-laki. Jumlah responden perempuan lebih dominan daripada 

laki-laki, hal ini terjadi karena pada umumnya perempuan lebih 

memperhatikan kebutuhan anggota keluarganya dan bertanggung jawab 

dalam mengatur konsumsi rumah tangga. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

peran perempuan sangat besar dalam keputusan pembelian minyak goreng. 

Pada penelitian ini masih ditemui sebagian kecil laki-laki berbelanja 

minyak goreng dengan alasan istri sedang bekerja atau seorang pensiunan 

yang mengisi waktu luang dengan membantu istri berbelanja.  

2. Karakteristik Responden menurut Kelompok Umur 

Pemasaran sangat penting untuk mengetahui kelompok umur dari 

konsumen sasaran. Oleh karena itu pada Tabel 14 memperlihatkan 

karakteristik responden dari konsumen minyak goreng di Kota Surakarta 

menurut kelompok umur. 
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Tabel 14. Karakteristik Responden menurut Kelompok Umur 

Umur (Tahun) Responden Persentase (%) 

18-25 

26-33 

34-41 

42-49 

50-57 

58-65 

67-74 

11 

14 

12 

30 

20 

1 

2 

12,22 

15,56 

13,33 

33,34 

22,22 

1,11 

2,22 

Jumlah 90            100,00 

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 1 

Berdasarkan Tabel 14 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

konsumen sebagai pengambil keputusan dalam membeli minyak goreng di  

Kota Surakarta adalah konsumen pada kelompok umur antara 42-49  tahun 

yaitu 30 responden atau sebesar 33,34%. Kelompok umur tersebut 

merupakan kelompok umur dewasa yang cenderung berpikir rasional 

dimana konsumen dalam membeli minyak goreng sudah memiliki 

pertimbangan tertentu dalam mengambil keputusan dan mengerti tentang 

minyak goreng yang akan dipilih yaitu sesuai dengan selera konsumen 

dalam mengambil keputusan pembelian minyak goreng.  

3. Karakteristik Responden menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan menentukan seseorang dalam menerima 

pengetahuan dan informasi. Konsumen yang memiliki pendidikan lebih 

baik akan responsif terhadap informasi, selain itu juga mempengaruhi 

konsumen dalam memilih produk maupun merek. Karakteristik responden 

menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 15. 

Tabel 15. Karakteristik Responden menurut Tingkat Pendidikan  

Tingkat Pendidikan Responden Persentase (%) 
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SD 
SMP 

SMA/ SMK 
D1-D3 

S1 
S2 

  5 
11 
37 
14 
20 
  3 

  5,56 
12,22 
 41,11 
 15,56 
 22,22 
   3,33 

Jumlah                   90              100,00  

 Sumber : Diadopsi dari Lampiran 1 

Berdasarkan Tabel 15 dapat diketahui bahwa sebagian besar  

responden berpendidikan SMA/SMK yaitu sebanyak 37 responden dan 

berpendidikan S1 sebanyak 20 responden. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen minyak goreng di pasar swalayan di Kota Surakarta memiliki 

tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang, maka akan semakin mudah menerima dan menyerap informasi 

terhadap produk yang dikonsumsinya. Konsumen yang mempunyai 

pendidikan cukup tinggi, berarti konsumen tersebut mempunyai informasi 

dan pengetahuan yang cukup luas terhadap minyak goreng yang baik bagi 

kesehatan, sehingga akan mempengaruhi konsumen dalam keputusan 

pembelian minyak goreng.  

4. Karakteristik Responden menurut Mata Pencaharian 

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen minyak goreng di 

Kota Surakarta memiliki beragam pekerjaan. Karakteristik responden 

dengan beragam latar belakang mata pencaharian dapat dilihat pada   

Tabel 16. 

Tabel 16. Karakteristik Responden menurut Mata Pencaharian 

Mata Pencaharian Responden Persentase (%) 
Ibu Rumah Tangga 
Pelajar/Mahasiswa 
Karyawan/karyawati Swasta 
PNS 
Pensiunan 

33 
  4 
32 
20 
  1 

36,67 
  4,44 
35,56 
22,22 
  1,11 

Jumlah 90 100,00 

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 1 
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Berdasarkan Tabel 16 dapat dilihat bahwa minyak goreng 

dikonsumsi oleh semua konsumen dari berbagai latar belakang jenis 

pekerjaan. Hal ini dikarenakan minyak goreng merupakan salah satu dari 

kebutuhan pokok. Jenis pekerjaan konsumen akan mempengaruhi 

pendapatan yang mereka terima. Pendapatan tersebut kemudian akan 

dipertimbangkan pada proses keputusan dan pola konsumsinya yang 

selanjutnya akan mempengaruhi daya beli konsumen terhadap minyak 

goreng.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen 

mempunyai pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yaitu sebanyak 33 

responden, kemudian diikuti konsumen yang bekerja sebagai karyawan 

swasta yaitu sebanyak 32 responden. Kegiatan ibu rumah tangga sehari-

hari adalah mengurus rumah tangga sehingga mereka memiliki waktu 

yang lebih banyak untuk mengatur pengeluaran atau kebutuhan keluarga, 

termasuk salah satunya berbelanja minyak goreng untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga. 

5. Karakteristik Responden menurut Pendapatan Rumah Tangga 

Pendapatan sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih 

produk yang akan dikonsumsi. Pendapatan yang diukur dari seorang 

konsumen biasanya bukan hanya pendapatan yang diterima oleh seorang 

individu, tetapi diukur dari semua pendapatan yang diterima oleh semua 

anggota keluarga dimana konsumen itu berada. Pendapatan memiliki 

peranan penting dalam rumah tangga, sebab pendapatan akan 
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mempengaruhi keputusan dalam konsumsi rumah tangga. Karakteristik 

responden menurut pendapatan rumah tangga dapat dilihat pada  Tabel 17. 

Tabel 17. Karakteristik Responden menurut Pendapatan Rumah Tangga 

Pendapatan ( Rupiah) Responden Persentase (%) 
600.000  - 2.599.000 

2.600.000  - 4.599.000 
4.600.000  - 6.599.000 
6.600.000  - 8.599.000 
8.600.000 -10.599.000 

10.600.000 -12.599.000 
12.600.000 -14.599.000 

37 
36 
10 
4 
2 
- 
1 

41,11  
40,00 
11,11 
4,45 
2,22 

- 
1,11 

Jumlah 90 100,00 

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 1 

Berdasarkan Tabel 17 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

konsumen mempunyai pendapatan rumah tangga Rp 600.000 –                

Rp 2.599.000 yaitu 37 responden atau 41,11%. Responden yang 

mempunyai pendapatan Rp. 2.600.000 - Rp. 4.599.000 sebanyak 36 

responden atau 40%. Sedangkan responden yang mempunyai pendapatan 

rumah tangga Rp. 12.600.000 – Rp. 14.599.000 hanya 1 responden atau 

1,11%. Pendapatan rumah tangga merupakan jumlah seluruh pendapatan 

anggota keluarga yang bekerja, jika lebih dari satu orang yang bekerja.  

Menurut BPS Kota Surakarta 2005, kriteria untuk masyarakat 

tingkat bawah adalah masyarakat yang berpenghasilan kurang dari           

Rp 725.000,00 per bulan per kapita, masyarakat tingkat menengah 

berpenghasilan Rp 725.000,00 - Rp 1.250.000,00 per bulan per kapita, dan 

untuk masyarakat tingkat atas berpenghasilan lebih dari Rp 1.250.000,00 

per bulan per kapita. AC Nielsen dalam Hadiwerdoyo (2009) memberikan 

gambaran yang termasuk penduduk kelas menengah Indonesia, diukur dari 

pengeluaran bulanan. Secara kasar, pendapatan dari kelas menengah 

sekitar USD4.000 setiap tahun. Jumlah kelas menengah Indonesia 
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mencapai sekitar 30 juta orang dan setiap tahun bertambah secara 

signifikan. Jumlah penduduk kelas menengah ini telah menunjukkan 

karakternya dalam pola pengeluaran mereka. 

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 

konsumen minyak goreng di pasar swalayan di Kota Surakarta mempunyai 

tingkat pendapatan dari berbagai golongan mulai dari tingkat bawah 

hingga tingkat atas. Selain itu, peningkatan jumlah kelas menengah terjadi 

karena adanya perubahan gaya hidup konsumen. Hal ini menunjukkan 

bahwa karakteristik konsumen akan mempengaruhi proses keputusan dan 

pola konsumsinya yang mempengaruhi daya beli konsumen terhadap 

minyak goreng. Pendapatan yang tinggi juga dapat mempengaruhi gaya 

hidup konsumen yaitu gaya hidup yang mengutamakan prestise atau image 

yang tinggi pada saat pembelian minyak goreng. 

6. Karakteristik Responden menurut Jumlah Anggota Keluarga 

Jumlah anggota keluarga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi proses keputusan dan pola konsumsi terhadap minyak 

goreng. Anggota keluarga pembeli dapat memberikan pengaruh yang kuat 

terhadap perilaku pembelian. Karakteristik responden menurut jumlah 

anggota keluarga dapat dilihat pada Tabel 18. 

Tabel 18. Karakteristik Responden menurut Jumlah Anggota Keluarga 

Jumlah Anggota Keluarga 
(orang) 

Responden Persentase (%) 

1-2 
3-4 
5-6 
7-8 
9-10 

  7 
46 
33 
  3 
  1 

  7,78 
51,11 
36,67 
3,33 

  1,11 
Jumlah 90            100,00 

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 1 

Berdasarkan Tabel 18 menunjukkan bahwa sebagian besar 

konsumen minyak goreng mempunyai jumlah anggota keluarga sejumlah 
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3-4 orang yaitu 46 responden atau 51,11%. Jumlah anggota keluarga akan 

mempengaruhi keputusan pembelian minyak goreng dalam keluarga, yang 

terkait dengan jumlah yang akan dibeli. Semakin banyak jumlah anggota 

keluarga konsumen, maka kebutuhan akan minyak goreng dalam keluarga 

cenderung semakin besar. 

B. Perilaku Beli Konsumen Dalam Proses Pengambilan 

Keputusan Pembelian Minyak Goreng di Pasar Swalayan 

di Kota Surakarta 

Perilaku konsumen selalu terkait dengan perilaku beli konsumen dalam 

proses pengambilan keputusan pembelian. Oleh karena itu, perilaku beli 

konsumen merupakan faktor yang penting dalam menentukan perilaku 

konsumen. Di bawah ini memperlihatkan perilaku beli konsumen dalam 

pembelian minyak goreng pada pasar swalayan di Kota Surakarta. 

1. Jenis Minyak Goreng yang Paling Sering Dibeli 

Konsumen dalam membeli minyak goreng dihadapkan pada 

berbagai jenis minyak goreng sebagai alternatif pilihan. Dari berbagai 

jenis minyak goreng yang tersedia di pasar swalayan, konsumen 

menentukan pilihan jenis minyak goreng yang biasa dibelinya. Biasanya 

konsumen hanya membeli satu jenis minyak goreng saja.  

Perilaku beli konsumen dalam pembelian minyak goreng pada 

pasar swalayan di Surakarta menurut jenis minyak goreng yang paling 

sering dibeli dapat dilihat pada Tabel 19. 

Tabel 19. Perilaku Beli Konsumen menurut Jenis Minyak Goreng Yang 
Paling Sering Dibeli 

Jenis Minyak Goreng 
Yang Paling Sering Dibeli 

Responden Persentase (%) 

Minyak Sawit 
Minyak Jagung 
Minyak Kelapa 
Minyak Kedelai  

85 
  3 
  2 
- 

94,45 
   3,33 
   2,22 

- 
Jumlah 90 100 ,00 

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 2 
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Berdasarkan Tabel 19 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden membeli jenis minyak sawit yaitu 85 responden atau 94,45%. 

Hal ini dikarenakan minyak goreng sawit tersedia lebih banyak dengan 

harga terjangkau dibanding jenis minyak goreng lainnya. Kelebihan 

minyak sawit lainnya adalah rendah kolesterol dan memiliki kandungan 

karoten tinggi. Konsumen yang membeli dan mengkonsumsi minyak 

jagung sebanyak 3 responden atau 3,33% dengan alasan untuk kesehatan 

agar terhindar dari penyakit kolesterol dan minyak jagung ini sangat 

dianjurkan kepada penderita diabetes untuk menjaga kadar gula dalam 

darah. Beberapa konsumen mengkonsumsi minyak goreng yang berbahan 

baku kelapa yaitu 2 responden atau 2,22% karena jenis minyak nabati 

tersebut memiliki banyak manfaat untuk menjaga kesehatan tubuh dan 

lebih tahan lama atau tidak mudah tengik. 

2. Merek Minyak Goreng 

Konsumen dalam membeli minyak goreng dihadapkan pada 

berbagai merek minyak goreng sebagai alternatif pilihan, lebih dari 30 

merek dapat dijumpai konsumen di pasar swalayan. Dari berbagai merek 

minyak goreng yang tersedia di pasar swalayan, konsumen menentukan 

pilihan merek yang biasa dibelinya. Ada konsumen yang hanya membeli 

satu merek tertentu saja dan ada juga yang berganti merek minyak goreng 

pada setiap pembelian karena dipengaruhi oleh harga atau bentuk promosi 

yang ditawarkan oleh produk tersebut. Beberapa jenis merek yang tersedia 

di pasar swalayan di Kota Surakarta antara lain: Bimoli, Filma, Madina, 

Tropica, Fortune, Sunco, Mitra, Avena, Rose Brand, Kuncimas, Forvita, 

Palma, Sania, dan lain-lain. Perilaku beli konsumen menurut merek 

minyak goreng yang dibeli dapat dilihat pada Tabel 20.  

Tabel 20. Perilaku Beli Konsumen menurut Merek Minyak Goreng yang 
Dikonsumsi 

Perilaku Beli Terhadap Merek Responden Persentase (%) 
Setia pada satu merek tertentu 
Berganti merek  

68 
22 

75,56 
24,44 

Jumlah 90 100,00 
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Sumber : Diadopsi dari Lampiran 2 

Berdasarkan Tabel 20 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden, yaitu sebanyak 68 responden atau 75,56 % setia pada satu 

merek tertentu atau memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap 

suatu merek yang biasa dikonsumsinya. Merek-merek minyak goreng 

yang banyak dikonsumsi secara kontinyu oleh konsumen adalah Bimoli, 

Filma dan Tropical. Tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek 

tersebut tinggi karena adanya jaminan kualitas produk yang kontinyu dan 

adanya inovasi-inovasi yang diterapkan produsen terhadap produk minyak 

goreng untuk memuaskan pelanggannya. Sedangkan sebanyak 22 

responden atau 24,44 % mengkonsumsi merek minyak goreng yang tidak 

tetap. Konsumen tersebut terpengaruh oleh potongan harga yang 

ditawarkan atau bentuk promosi lainnya pada saat berbelanja sehingga 

mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian minyak 

goreng. 

3. Jumlah Kebutuhan Minyak Goreng 

Salah satu perilaku konsumen yang mempengaruhi keputusan 

pembelian adalah banyaknya kebutuhan keluarga terhadap minyak goreng 

dalam satu bulan. Perilaku beli konsumen menurut jumlah kebutuhan 

keluarga terhadap minyak goreng selama satu bulan dapat dilihat pada 

Tabel 21. 

 

 

Tabel 21. Perilaku Beli Konsumen menurut Jumlah Kebutuhan Keluarga 
terhadap Minyak Goreng per bulan 

Jumlah Kebutuhan 
(liter/bulan) 

Responden Persentase (%) 

0,25≤ x ≤ 1,65 
1,65< x ≤ 3,05 
3,05< x ≤ 4,45 
4,45< x ≤ 5,85 
5,85< x ≤7,25 
7,25< x ≤8,65 

8,65< x ≤10,05 

12 
49 
11 
12 
4 
1 
1 

 13,33 
54,45 
12,22 
13,33 
4,45 
1,11 
1,11 
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Jumlah 90 100,00 

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 2 

Berdasarkan Tabel 21 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden, yaitu sebanyak 49 responden atau 54,45 % membutuhkan 

minyak goreng pada skala 1,65< x liter ≤ 3,05 liter per bulan untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga terhadap minyak 

goreng dipengaruhi oleh jenis masakan yang sering dikonsumsi dan 

jumlah anggota keluarga. Rata-rata jumlah anggota keluarga responden 

sebanyak 4 orang mengkonsumsi 3 liter minyak goreng tiap bulannya. 

Responden yang memiliki jumlah anggota keluarga banyak membutuhkan 

minyak goreng yang lebih banyak dibandingkan responden yang memiliki 

anggota keluarga lebih sedikit. Selain itu, responden yang lebih menyukai 

memasak makanan dengan cara direbus atau dibakar membutuhkan 

minyak goreng yang lebih sedikit daripada responden yang menyukai 

masakan yang digoreng. 

4. Frekuensi Pembelian Minyak Goreng 

Tabel 22. Perilaku Beli Konsumen menurut Jumlah Pembelian Tiap Bulan 

Jumlah pembelian dalam 
satu bulan (kali) 

Responden Persentase (%) 

Seminggu sekali 
Dua minggu sekali 

Sebulan sekali 
Tidak tentu 

3 
13 
51 
23 

3,33 
14,44 
56,67 
25,56 

Jumlah 90 100,00 

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 2 

Berdasarkan Tabel 22 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden membeli minyak goreng sebulan sekali atau satu kali dalam 

satu bulan yaitu 51 responden atau 56,67 %. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar konsumen membeli minyak goreng tiap bulannya 

bersamaan dengan belanja bulanan. Hal ini disebabkan karena sebagian 

besar pendapatan keluarga atau gaji diterima setiap satu bulan sekali 

sehingga mempengaruhi pembelanjaan keluarga. Sebanyak 23 responden 

atau 25,56%  membeli minyak goreng sesuai dengan kebutuhan sehari-hari 
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sehingga jumlah pembelian selama satu bulan tidak tentu. Sedangkan  

sebanyak 13 responden atau 14,44% membeli minyak goreng dua minggu 

sekali dan 3 responden atau 3,33% membeli minyak goreng seminggu 

sekali karena responden tersebut tidak menyukai menyimpan persediaan 

minyak goreng dalam jumlah yang banyak untuk waktu yang lama. 

5. Alasan Membeli di Pasar Swalayan 

Pada Tabel 23 di bawah ini menunjukkan perilaku beli konsumen 

dalam pembelian minyak goreng pada pasar swalayan di Kota Surakarta 

berdasarkan alasan membeli di pasar swalayan. 

Tabel 23. Perilaku Beli Konsumen menurut Alasan membeli di Pasar 
Swalayan. 

Alasan Responden Persentase (%) 
Menyediakan berbagai merek 

Ketersediaan terjamin 
Kenyamanan  

Adanya promosi 
Lain-lain 

27 
21 
31 
9 
2 

 30 
      23,33 
      34,45 

 10 
       2,22 

Jumlah 90     100,00 

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 2 

Berdasarkan Tabel 23 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

konsumen mempertimbangkan alasan kenyamanan dalam berbelanja 

minyak goreng di pasar swalayan yaitu sebanyak 31 responden atau 

34,45%.  Suasana yang nyaman dan tempat yang bersih mempengaruhi 

konsumen dalam berbelanja khususnya di pasar swalayan. Sebanyak 27 

responden atau 30% konsumen berbelanja di pasar swalayan karena 

mempertimbangkan alasan menyediakan berbagai merek minyak goreng 

sehingga konsumen dapat membandingkan harga dan informasi produk 

yang tercantum pada kemasan antar merek. Sebanyak 21 responden atau 

23,33% konsumen mempertimbangkan alasan ketersediaan terjamin 

sehingga konsumen mudah mendapatkan minyak goreng yang mereka 

butuhkan di pasar swalayan. Sebanyak 9 responden atau 10% konsumen 

mempertimbangkan alasan adanya promosi yang ditawarkan di pasar 

swalayan, khususnya dalam bentuk potongan harga. Sedangkan sebanyak 
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2 responden atau 2,22% konsumen mempertimbangkan alasan lain-lain 

yaitu kepraktisan dalam memilih minyak goreng yang dibutuhkan dan 

alasan kebersihan tempat di pasar swalayan. Adanya perubahan gaya hidup 

yang mengutamakan prestise atau image juga mempengaruhi konsumen 

untuk berbelanja minyak goreng di pasar swalayan. 

C. Preferensi Konsumen Dalam Proses Pengambilan 

Keputusan Pembelian Minyak Goreng di Pasar Swalayan 

di Kota Surakarta 

Preferensi konsumen adalah suatu sikap dimana konsumen memilih, 

memutuskan dan menafsirkan masukan informasi yang didapat mengenai 

suatu produk sehingga mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut. 

Pada penelitian ini, preferensi konsumen akan mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan pembelian minyak goreng. 

1. Atribut Warna Minyak Goreng 

Preferensi konsumen menurut warna minyak goreng dapat dilihat 

pada Tabel 24. 

Tabel 24. Preferensi  Konsumen menurut Warna Minyak Goreng 

Warna Minyak Goreng Responden Persentase (%) 
Kuning Keemasan 
Kuning Kemerahan 
Putih (VCO) 
Lain-lain 

82 
4 
3 
1 

91,11 
  4,45 
   3,33 
   1,11 

Jumlah 90 100,00  

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 24 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden lebih menyukai minyak goreng yang berwarna kuning 

keemasan yaitu 82 responden atau 91,11 %. Hal ini disebabkan konsumen 

mempunyai pendapat bahwa minyak goreng yang berwarna kuning 

keemasan itu lebih sehat dikonsumsi karena merupakan hasil dari 

penyaringan yang berulang dan terlihat jernih. Sebanyak 4 responden atau 

4,45% menyukai minyak goreng berwarna kuning kemerahan karena 

berpendapat bahwa minyak goreng tersebut lebih kental dan lebih murni. 
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Sebanyak 3 responden atau 3,33 % menyukai minyak goreng berwarna 

putih yaitu pada minyak goreng kelapa atau VCO yang memiliki 

keunggulan lebih tahan lama dan tidak mudah tengik. Sedangkan 1 orang 

responden atau 1,11% tidak mementingkan warna minyak goreng 

sehingga berpendapat netral dengan warna minyak goreng karena 

tergantung dari merek minyak goreng yang dibelinya. 

2. Atribut Volume Kemasan Minyak Goreng 

Pada Tabel 25 di bawah ini memperlihatkan preferensi konsumen 

dalam pembelian minyak goreng pada pasar swalayan di Kota Surakarta 

menurut volume kemasan minyak goreng. 

Tabel 25. Preferensi  Konsumen menurut Volume Kemasan Minyak 
Goreng 

Volume Kemasan Responden Persentase (%) 
250 ml 
500 ml 

1000 ml 
2000 ml 
5000 ml   

1 
1 
22 
60 
6 

1,11 
1,11 
24,44 
66,67 
6,67 

Jumlah 90 100,00  

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 25 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden lebih menyukai volume kemasan minyak goreng 2000 ml yaitu 

60 responden atau 66,67 %. Hal ini disebabkan kemasan 2000 ml lebih 

ekonomis dan lebih praktis untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng 

selama sebulan. Sebanyak 22 responden atau 24,44% menyukai volume 

kemasan 1000ml karena harga yang lebih terjangkau dan sesuai dengan 

jumlah kebutuhan. Sebanyak 6 responden atau 6,67% menyukai volume 

kemasan 5000 ml karena dapat dijadikan persediaan untuk waktu yang 

lebih lama. Sedangkan sebanyak masing-masing 1 responden atau 1,11% 

menyukai kemasan 250ml dan 500ml karena jarang menggunakan minyak 

goreng dalam kebutuhan sehari-hari sehingga hanya membeli secukupnya 

saja. 

3. Atribut Jenis Kemasan Minyak Goreng 
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Pada Tabel 26 di bawah ini memperlihatkan preferensi konsumen 

dalam pembelian minyak goreng pada pasar swalayan di kota Surakarta 

menurut jenis kemasan minyak goreng. 

Tabel 26. Preferensi  Konsumen menurut Jenis Kemasan Minyak Goreng 

Jenis Kemasan Responden Persentase (%) 
Derigent 
Reffil (isi ulang) 
Botol  

6 
72 
12 

6,67 
80,00 
13,33 

Jumlah 90 100,00  

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 26 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden menyukai jenis kemasan reffil (isi ulang) yaitu 72 responden 

atau 80%. Hal ini disebabkan karena harga minyak goreng kemasan reffil 

(isi ulang) lebih ekonomis dibanding kemasan botol atau derigent pada 

volume yang sama. Selain itu, sebagian besar konsumen menggunakan 

kemasan botol bekas minyak goreng untuk menyimpan minyak goreng 

dari kemasan reffil (isi ulang). Sebanyak 12 responden atau 13,33 % 

menyukai kemasan botol karena lebih praktis dalam penggunaan dan 

penyimpanan minyak goreng. Kemasan botol juga dapat digunakan 

kembali atau dimanfaatkan lagi untuk berbagai keperluan. Sedangkan 

sebanyak 6 responden atau 6,67 % menyukai kemasan derigent karena 

dapat menampung minyak goreng lebih banyak dan derigent dapat dipakai 

berulang-ulang. 

 

4. Atribut Bentuk Promosi 

Pada Tabel 27 di bawah ini memperlihatkan preferensi konsumen 

dalam pembelian minyak goreng pada pasar swalayan di Kota Surakarta 

menurut bentuk promosi yang ditawarkan. 

Tabel 27. Preferensi  Konsumen menurut Bentuk Promosi 

Bentuk Promosi Responden Persentase (%) 
Pemberian hadiah 
Potongan harga   
Tidak terpengaruh 

30 
57 
3 

33,33 
63,34 
  3,33 

Jumlah 90 100,00  
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Sumber : Diadopsi dari Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 27 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden mengaku menyukai bentuk promosi berupa potongan harga 

yaitu 57 responden atau 63,34 %. Bentuk promosi tersebut yaitu dengan 

memberikan discount pada harga minyak goreng yang bersangkutan pada 

periode waktu tertentu. Banyaknya konsumen yang menyukai bentuk 

promosi berupa potongan harga disebabkan karena pemberian potongan 

harga lebih sering diterapkan pemasar setiap bulannya dan memberi 

keringanan konsumen dalam berbelanja sehingga konsumen dapat 

berhemat atau dapat mengalihkan uang belanjanya untuk keperluan lain. 

Sebanyak 30 responden atau 33,33 % tertarik dengan bentuk promosi 

pemberian hadiah karena produk yang diberikan sebagai hadiah menarik 

bagi konsumen. Biasanya hadiah yang diberikan sudah direkatkan pada 

kemasan minyak goreng yang bersangkutan sehingga konsumen dapat 

langsung melihat hadiah yang diberikan. Sedangkan sebanyak 3 responden 

atau 3,33% tidak terpengaruh dengan bentuk promosi apapun karena lebih 

mementingkan kualitas dari minyak goreng yang dibelinya. 

 

 

 

 

D. Hasil Analisis Faktor 

Analisis faktor dapat mengidentifikasikan struktur dari hubungan antar 

variabel-variabel atau responden dengan menguji korelasi antar variabel atau 

responden. Analisis faktor yang digunakan memakai data yang berasal dari 

pendapat responden terhadap atribut-atribut minyak goreng. Analisis faktor 

digunakan untuk melihat seberapa besar sumbangan (kontribusi) variabel-

variabel yang terangkum dalam bauran pemasaran yang dipertimbangkan 

dalam mengambil keputusan pembelian minyak goreng di pasar swalayan di 

Surakarta. Marketing mix (bauran pemasaran) adalah suatu kesatuan usaha 
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pemasaran yang perusahaan gunakan untuk mencapai tujuan pemasaran 

didalam mencapai target pasar. Variabel-variabel kesatuan usaha tidak terlepas 

dari produk, harga, tempat, dan promosi  

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dianalisis faktor-faktor yang 

dipertimbangkan konsumen dalam membeli minyak goreng. Faktor bauran 

pemasaran yang diteliti adalah produk, harga, promosi, dan tempat. Faktor 

produk yang diteliti adalah minyak goreng, variabelnya antara lain jenis 

minyak goreng (X1), warna minyak goreng (X2), kejernihan (X3), kandungan 

gizi (X4), volume kemasan (X5),  jenis kemasan (X6),  merek (brand) (X7), dan 

keamanan minyak goreng (X8). Faktor harga yang diteliti adalah harga minyak 

goreng (X9) yang juga merupakan variabelnya. Faktor promosi dengan 

variabel promosi penjualan (X10),  promosi oleh SPG (X11), dan iklan di media 

(X12). Faktor tempat yang diteliti adalah pasar swalayan, variabelnya antara 

lain ketersediaan di swalayan (X13),  penataan produk (X14), dan kenyamanan 

di swalayan (X15). Variabel-variabel yang diteliti tersebut dianalisis 

menggunakan analisis faktor dengan bantuan program komputer SPSS 

(Statistical Product and Service Solution). 

Analisis faktor dapat dilakukan dengan persyaratan pokok yang harus 

dipenuhi yaitu angka Measure of Sampling Adequacy (MSA) harus diatas 0,5. 

berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka dapat dilihat pada Tabel 28. 

 

 

Tabel 28. KMO and Bartlett's Test  

KMO and Bartlett's Test Hasil Penelitian 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,533 

Bartlett's Test of Sphericity  
Approx. Chi-Square 

262,938 

Df 105 
Sig. 0,000 

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 5 

Berdasarkan hasil penghitungan tabel di atas angka KMO Measure of 

Sampling Adequacy sebesar 0,533 dengan signifikansi sebesar 0,000. Angka 

0,533 berada di atas 0,5 dan signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka 
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variabel dan data dapat terus dianalisis lebih lanjut. Ketentuan tersebut 

berdasarkan pada kriteria sebagai berikut : 

− Jika probabilitas (sig) < 0,05, maka variabel dapat dianalisis lebih lanjut. 

− Jika probabilitas (sig) > 0,05, maka variabel tidak dapat dianalisis lebih 

lanjut.  

Besarnya angka MSA ialah antara 0-1, jika digunakan dalam menentukan 

penggabungan variabel ketentuannya sebagai berikut :  

− Jika MSA = 1, maka variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan. 

− Jika MSA ≥ 0,5, maka variabel tersebut masih dapat diprediksi dan dapat 

dianalisis lebih lanjut.  

− Jika MSA < 0,5, maka variabel tersebut tidak dapat diprediksi dan tidak 

dapat dianalisis lebih lanjut sehingga variabel tersebut harus dikeluarkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil awal penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang 

dipertimbangkan konsumen berdasarkan tabel Anti-image Matrices dapat 

dilihat pada Tabel 29.  

Tabel 29. Hasil Perhitungan Analisis Faktor  

No. Variabel – variabel MSA 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Jenis Minyak Goreng 
Warna Minyak Goreng 
Kejernihan Minyak Goreng 
Kandungan Gizi 
Volume Kemasan 
Jenis Kemasan 
Merek 
Keamanan 
Harga 

0,713 
0,553 
0,488 
0,542 
0,422 
0,445 
0,588 
0,557 
0,595 
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10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Promosi Penjualan 
Promosi oleh SPG 
Iklan Minyak Goreng di Media 
Ketersediaan di Swalayan 
Penataan Produk 
Kenyamanan di swalayan 

0,547 
0,489 
0,512 
0,354 
0,571 
0,543 

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 5 (Tabel Anti Image Matrices) 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka variabel-variabel yang 

mempunyai MSA  > 0,5  yaitu variabel jenis minyak goreng, warna minyak 

goreng, kandungan gizi, merek, keamanan, harga, promosi penjualan, iklan 

minyak goreng di media, penataan produk, dan kenyamanan di swalayan. 

Setelah menemukan variabel yang dapat dianalisis, maka dilanjutkan 

dengan communalities. Communalities merupakan jumlah total variasi dari 

sebuah variabel penelitian yang bisa dijelaskan faktor umum. Dari nilai 

communalities dapat diketahui hubungan antara variabel dengan faktor-faktor 

yang nantinya terbentuk.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 30. Communalities  

 Initial Extraction 
Jenis Minyak Goreng 
Warna Minyak Goreng 
Kejernihan Minyak Goreng 
Kandungan Gizi 
Volume Kemasan 
Jenis Kemasan 
Merek 
Keamanan 
Harga 
Promosi Penjualan 
Promosi oleh SPG 
Iklan Minyak Goreng di Media 
Ketersediaan di Swalayan 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

0,623 
0,779 
0,782 
0,753 
0,562 
0,740 
0,473 
0,778 
0,550 
0,590 
0,660 
0,724 
0,746 
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Penataan Produk 
Kenyamanan di swalayan 

1,000 
1,000 

0,652 
0,589 

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 5 (Tabel Communalities) 

Tabel 30 menunjukkan besarnya communality untuk masing-masing 

variabel berbeda-beda. Communalities untuk variabel warna minyak goreng 

nilainya 0,779 artinya sekitar 77,9 % variabel dari varian warna minyak 

goreng dapat dijelaskan oleh faktor yang akan terbentuk. Sedangkan untuk 

variabel merek nilainya 0,473 artinya sekitar 47,3 % variabel dari varian 

merek dapat dijelaskan oleh faktor yang akan terbentuk. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin kecil communalities sebuah variabel, berarti semakin lemah 

hubungannya dengan faktor yang terkait. Sedangkan semakin besar 

communalities sebuah variabel, maka semakin kuat hubungannya dengan 

faktor yang terbentuk. 

Analisis yang dilakukan selanjutnya yaitu eigenvalue. Kriteria suatu 

faktor dipertimbangkan oleh konsumen terhadap keputusan dalam membeli 

minyak goreng pada pasar swalayan di Surakarta, dapat diketahui dengan 

melihat nilai eigenvalue dari suatu faktor. Faktor yang dipertimbangkan 

konsumen terhadap keputusan dalam membeli minyak goreng, harus memiliki 

nilai eigenvalue yang lebih besar atau sama dengan satu. Angka eigenvalue 

menunjukkan kepentingan relatif masing-masing faktor yang terbentuk dalam 

menghitung varians dari variabel-variabel penelitian yang dianalisis. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan Tabel 31. sebagai berikut :  

Tabel 31. Angka Eigenvalue dan Proporsi Varians dari Tiap Faktor 

Faktor Eigenvalue Proporsi Varians 
1 2,407 16,05 % 
2 1,938 12,92 % 
3 1,769 11,79 % 
4 1,383  9,22 % 
5 1,316  8,77% 
6 1,190  7,93% 

Total 10,003 66,68 % 

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 5 (Tabel Total Variance Explained) 

Berdasarkan Tabel 31 terdapat enam faktor yang memiliki nilai 

eigenvalue  diatas 1. Dengan demikian pada penelitian ini terbentuk enam 
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faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli minyak goreng 

di pasar swalayan di Kota Surakarta. Faktor 1 mampu menjelaskan 16,05 % 

varians ke-15 variabel penelitian, Faktor 2 mampu menjelaskan 12,92  % 

varians ke-15 variabel penelitian, Faktor 3 mampu menjelaskan 11,79 % 

varians ke-15 variabel penelitian, Faktor 4 mampu menjelaskan 9,22 % 

varians ke-15 variabel penelitian, Faktor 5 mampu menjelaskan 8,77 % 

varians ke-15 variabel penelitian, dan Faktor 6 mampu menjelaskan 7,93 % 

varians ke-15 variabel penelitian. Jadi total varians yang mampu dijelaskan  

keenam faktor tersebut adalah 66,68 %. Hal ini berarti bahwa penelitian ini 

mampu menjelaskan faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam 

membeli minyak goreng di pasar swalayan di Surakarta sebesar 66,68 %, 

sedangkan sisanya 33,32 % merupakan faktor lain yang tidak tercakup dalam 

hasil analisis faktor. Faktor lain tersebut adalah volume kemasan, merek, 

promosi penjualan minyak goreng dan faktor lain di luar marketing mix. 

Tiap-tiap faktor yang dihasilkan tersebut merupakan kumpulan dari 

variabel-variabel yang merupakan unsur pembentuk faktor tersebut. Penamaan 

masing-masing faktor yang dipertimbangkan oleh konsumen minyak goreng 

di pasar swalayan didasarkan pada variabel-variabel yang menyusun faktor 

tersebut.  

Setelah diketahui enam faktor yang sesuai untuk meringkas ke-15 

variabel penelitian, maka selanjutnya diperoleh tabel component matrix. Tabel 

ini menunjukkan distribusi ke-15 variabel tersebut pada enam faktor yang 

terbentuk. Angka-angka yang terdapat pada tabel component matrix adalah 

factor loadings yang menunjukkan besarnya korelasi antara suatu variabel 

dengan faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 4, faktor 5, dan faktor 6. Factor 

loading memberikan informasi tentang variabel mana yang berkorelasi 

signifikan dengan faktor tertentu. Informasi ini selanjutnya dipakai untuk 

menginterpretasikan faktor secara subyektif. Proses penentuan faktor 

dilakukan dengan melakukan perbandingan besarnya korelasi setiap baris 

dengan melihat besar nilai korelasi pada setiap baris dengan melihat besar 

nilai korelasi yang lebih besar dari 0,5.   
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Tabel 32 menampilkan nilai factor loading tiap variabel yang sudah 

dirotasikan dengan metode varimax yaitu metode rotasi orthogonal (sudut 

putar 90˚) yang menyederhanakan kolom dari matriks faktor agar hanya 

didapat satu factor loading tertinggi untuk tiap-tiap variabel.  

Tabel 32. Nilai Factor loading untuk Tiap-tiap Variabel 

Faktor Nama 
Faktor 

% of 
variance 

Variabel yang Terlibat pada 
Faktor Inti 

Factor 
Loading 

1 Produk  16,05 Keamanan 
Kandungan gizi  
Jenis Minyak Goreng 

0,849 
0,835 
0,655 

2 Tampilan 
Produk 

12,92 Kejernihan Minyak Goreng 
Warna Minyak Goreng 

0,853 
0,821 

3 Tempat  11,79 Ketersediaan Minyak Goreng 
di Pasar Swalayan 
Penataan Produk 
Kenyamanan Pasar Swalayan 

0,795 
 

0,733 
0,604 

4 Harga  9,22 Harga 0,695 
5 Promosi 8,77 Iklan Minyak Goreng di Media 

Promosi oleh SPG 
0,800 
0,781 

6 Kemasan 7,93 Jenis Kemasan 0,763 

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 5 (Tabel Rotated Component Matrix) 

Tabel 32 menunjukkan adanya enam faktor yang dipertimbangkan 

konsumen dalam membeli minyak goreng di pasar swalayan dengan 

menyederhanakan 15 variabel penelitian menjadi 12 variabel. Faktor yang 

menempati urutan pertama merupakan faktor yang dominan dipertimbangkan 

konsumen dalam keputusan pembelian minyak goreng. Sehingga enam faktor 

yang dipertimbangkan konsumen dalam keputusan pembelian minyak goreng 

menurut kepentingannya adalah faktor produk, faktor tampilan produk, faktor 

tempat, faktor harga, faktor promosi dan faktor kemasan. Hal ini 

membuktikan bahwa hipotesis yang pertama benar, karena faktor bauran 

pemasaran yaitu faktor produk, harga, promosi, dan tempat dipertimbangkan 

oleh konsumen dalam membeli minyak goreng di pasar swalayan di Kota 

Surakarta. 

Faktor 1 (produk) merupakan faktor pertama yang dipertimbangkan 

konsumen dalam membeli minyak goreng di pasar swalayan di Surakarta. 

Faktor produk mampu menjelaskan 16,05 % varians ke-15 variabel penelitian, 
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dengan variabelnya adalah keamanan, kandungan gizi, dan jenis minyak 

goreng. Pada faktor produk, keamanan dan kandungan gizi memegang 

peranan yang penting. Berdasarkan hasil penelitian, konsumen mengaku 

mempertimbangkan keamanan dan kandungan gizi produk minyak goreng. 

Hal ini disebabkan konsumen berpendapat bahwa halal tidaknya makanan, 

keinginan untuk melakukan pemeliharaan makanan kesehatan atau diet 

mendorong konsumen harus lebih mengetahui kandungan nutrisi atau bahan 

baku lainnya yang ada dalam suatu produk minyak goreng. Pada kemasan 

minyak goreng dapat dijumpai berbagai label yang menunjukkan kandungan 

gizi dan adanya jaminan keamanan terhadap konsumen, misalnya label non 

kolesterol, dua kali penyaringan, label halal, label kandungan omega 6 atau 

omega 9, dan label dari suatu organisasi kesehatan tertentu (contoh: Yayasan 

Anti Kanker). Hal tersebut menunjukkan bahwa produsen minyak goreng 

berusaha menjamin keamanan produknya dengan menampilkan label tersebut 

untuk mempertahankan pelanggan dan menarik konsumen yang lebih banyak 

atau memperluas pangsa pasar. Berikutnya, variabel jenis minyak goreng 

dari faktor produk juga dipertimbangkan oleh konsumen. Sebagian besar 

konsumen cenderung mengkonsumsi minyak goreng berbahan baku kelapa 

sawit karena mengandung OMEGA 9 (asam lemak tak jenuh tunggal) yang 

paling stabil dibanding minyak lainnya yang bermanfaat sebagai penghantar 

lemak sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Banyaknya 

konsumen yang mengkonsumsi minyak sawit juga dipengaruhi karena tersedia 

berbagai alternatif pilihan merek dan dipengaruhi oleh harga minyak sawit 

yang terjangkau karena sebagian besar konsumen minyak goreng di pasar 

swalayan merupakan kalangan menengah yang disebabkan adanya perubahan 

gaya hidup, bukan karena perubahan peningkatan pendapatan. Beberapa 

konsumen mengkonsumsi minyak goreng berbahan baku kelapa dan jagung 

karena jenis minyak nabati tersebut lebih bermanfaat menjaga kekebalan 

tubuh, mampu mengatasi beberapa jenis penyakit, dan lebih tahan lama. 

Pentingnya manfaat yang terkandung dalam minyak jagung dan minyak 

kelapa lebih dipahami oleh seseorang yang memiliki pendidikan dan 
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berwawasan luas yang lebih mementingkan menjaga kesehatan yang didukung 

dengan pendapatan yang tinggi karena harga minyak kelapa dan minyak 

jagung tersebut relatif mahal sehingga hanya mampu dibeli oleh kalangan 

menengah keatas. 

Faktor 2 (tampilan produk) merupakan faktor kedua yang 

dipertimbangkan konsumen dalam membeli minyak goreng di pasar swalayan 

di Kota Surakarta. Faktor tampilan produk mampu menjelaskan 12,92 % 

varians ke-15 variabel penelitian, dengan variabelnya adalah kejernihan 

minyak goreng dan warna minyak goreng. Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel kejernihan minyak goreng merupakan variabel yang 

dipertimbangkan konsumen dalam membeli minyak goreng pada pasar 

swalayan di Kota Surakarta karena kejernihan menunjukkan kualitas minyak 

goreng yang bersih karena dua kali penyaringan atau multi proses yang 

menjamin kehigienisan produk dalam proses produksi. Selain itu, konsumen 

dalam membeli minyak goreng di pasar swalayan juga mempertimbangkan 

variabel warna minyak goreng. Sebagian besar konsumen lebih menyukai 

minyak goreng yang berwarna kuning keemasan karena lebih terlihat jernih. 

Semakin jernih minyak goreng akan semakin tahan terhadap oksidasi sehingga 

masakan yang dihasilkan akan semakin sehat. Beberapa merek minyak goreng 

bersaing menampilkan produk minyak goreng yang jernih sehingga berwarna 

kuning keemasan dengan berbagai bentuk promosi yang mempengaruhi 

konsumen dalam memilih produk. Kegiatan promosi sangat mempengaruhi 

persepsi konsumen terutama konsumen yang berpendidikan dan berwawasan 

luas sehingga lebih responsif dengan informasi yang diberikan. Kemudian 

terbentuklah suatu persepsi konsumen terhadap minyak goreng yang baik 

untuk dikonsumsi yang dapat dilihat dari tampilan produknya. Faktor tampilan 

produk lebih mudah dilihat langsung oleh konsumen di pasar swalayan 

sehingga mudah untuk membandingkan antar merek. Oleh karena itu, faktor 

tampilan produk merupakan faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian minyak goreng di pasar swalayan. 
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Faktor 3 (tempat) merupakan faktor ketiga yang dipertimbangkan 

konsumen dalam membeli minyak goreng di pasar swalayan di Kota 

Surakarta. Faktor tempat mampu menjelaskan 11,79 % varians ke-15 variabel 

penelitian, dengan variabelnya adalah ketersediaan minyak goreng di pasar 

swalayan, penataan produk, dan kenyamanan pasar swalayan. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel ketersediaan minyak goreng di 

pasar swalayan merupakan variabel yang dipertimbangkan konsumen dalam 

membeli minyak goreng pada pasar swalayan di Kota Surakarta. Hal ini 

disebabkan karena berbagai jenis merek minyak goreng tersedia dalam jumlah 

yang cukup banyak di pasar swalayan sehingga konsumen mudah 

mendapatkan minyak goreng yang mereka butuhkan. Selain itu, distribusi 

yang intensif pada pasar swalayan akan meningkatkan nilai produk sehingga 

persepsi konsumen terhadap produk minyak goreng tersebut lebih baik 

dibandingkan dengan berbelanja di tempat lain yang intensitas distribusinya 

lemah. Variabel penataan produk minyak goreng di pasar swalayan juga 

dipertimbangkan oleh konsumen karena penataan yang teratur akan 

mempermudah konsumen menemukan minyak goreng yang dibutuhkan dan 

konsumen lebih mudah membandingkan informasi yang tampak antar minyak 

goreng dalam mengambil keputusan pembelian minyak goreng. Selain itu, 

variabel yang dipertimbangkan dalam membeli minyak goreng di pasar 

swalayan dari faktor tempat adalah kenyamanan pasar swalayan. Hal ini 

menunjukkan bahwa konsumen lebih menyukai suasana yang nyaman yaitu 

tempat yang luas, tidak berdesak-desakan, bersih, dan sejuk (ruangan ber-AC). 

Persepsi konsumen yang mementingkan kenyamanan pasar swalayan tersebut 

diakibatkan karena perubahan gaya hidup yang mementingkan prestise atau 

image yang tinggi di masyarakat sehingga mempengaruhi konsumen untuk 

berbelanja minyak goreng di pasar swalayan. 

Faktor 4 (harga) merupakan faktor keempat yang dipertimbangkan 

konsumen dalam membeli minyak goreng di pasar swalayan di Kota 

Surakarta. Faktor harga mampu menjelaskan 9,22 % varians ke-15 variabel 

penelitian, dengan variabelnya adalah harga minyak goreng. Variabel harga 
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minyak goreng juga memegang peranan penting sebab konsumen dalam 

membeli suatu produk akan mempertimbangkan harga dari produk tersebut, 

khususnya untuk membandingkan dengan merek lain pada volume minyak 

goreng kemasan yang sejenis. Tetapi harga merupakan faktor yang tidak 

dominan yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam mengambil keputusan 

pembelian minyak goreng. Hal ini disebabkan karena minyak goreng 

merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam rumah 

tangga yang lebih mementingkan manfaat dari minyak goreng tersebut bagi 

keluarga. Selain itu, konsumen yang memiliki wawasan lebih luas dan lebih 

responsif terhadap informasi kesehatan lebih mementingkan produk minyak 

goreng yang aman bagi kesehatan sehingga faktor harga bukan merupakan 

faktor dominan yang mempengaruhi keputusan pembelian. 

Faktor 5 (promosi) merupakan faktor kelima yang dipertimbangkan 

konsumen dalam membeli minyak goreng di pasar swalayan di Surakarta. 

Faktor promosi mampu menjelaskan 8,77 % varians ke-15 variabel penelitian, 

dengan variabelnya adalah iklan minyak goreng di media dan promosi oleh 

SPG. Variabel yang berperan penting dalam promosi adalah iklan minyak 

goreng di media. Konsumen memperoleh informasi tentang minyak goreng 

yang dibelinya dari media, khususnya televisi. Konsumen lebih mudah 

terpengaruh oleh iklan di televisi karena informasi yang diberikan mudah 

dimengerti dan mudah diingat oleh konsumen minyak goreng. Hal ini berlaku 

pada konsumen awal atau konsumen yang baru akan mencoba, bukan 

konsumen yang melakukan pembelian ulang. Oleh karena itu, faktor iklan 

minyak goreng di media bukan merupakan faktor yang dominan karena 

konsumen lebih mengetahui manfaat dan keunggulan minyak goreng setelah 

mencobanya. Sehingga konsumen dapat menyimpulkan minyak goreng mana 

yang terbaik untuk dikonsumsi bagi keluarganya. Selain itu variabel promosi 

oleh SPG juga mempengaruhi konsumen dalam memilih minyak goreng di 

pasar swalayan. Keberadaan SPG minyak goreng berfungsi menawarkan 

produk dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen dalam 

membeli minyak goreng. Oleh karena itu SPG merupakan salah satu sarana 
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promosi yang lebih dekat dengan konsumen sehingga lebih mudah 

mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan. 

Faktor 6 (kemasan) merupakan faktor terakhir yang dipertimbangkan 

konsumen dalam membeli minyak goreng di pasar swalayan di Surakarta. 

Faktor kemasan mampu menjelaskan 7,93 % varians ke-15 variabel penelitian, 

dengan variabelnya adalah jenis kemasan. Variabel jenis kemasan 

memegang peranan dalam pengambilan keputusan pembelian minyak goreng 

karena terkait dengan segi kepraktisan. Sebagian besar konsumen minyak 

goreng memilih kemasan reffil karena telah memiliki kemasan botol minyak 

goreng yang dapat diisi ulang dari kemasan reffil. Faktor kemasan bukan 

faktor yang dominan yang dipertimbangkan konsumen dalam mengambil 

keputusan pembelian karena jenis kemasan antar merek minyak goreng yang 

tersedia di pasar swalayan sama. Hampir seluruh merek minyak goreng yang 

tersedia di pasar swalayan menyediakan kemasan botol, reffil dan derigent 

dengan bentuk yang hampir sama dan terbuat dari bahan yang sama. Sehingga 

kemasan tidak mempengaruhi konsumen untuk memilih suatu merek minyak 

goreng tertentu.  

 

 

 

 

 

Pembuktian hipotesis 

Faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam keputusan 

pembelian minyak goreng di pasar swalayan di Surakarta adalah faktor 

produk, faktor tampilan produk, faktor tempat, faktor harga, faktor promosi 

dan faktor kemasan. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang pertama 

diterima, karena semua faktor bauran pemasaran dipertimbangkan oleh 

konsumen dalam membeli minyak goreng di pasar swalayan di  Kota 

Surakarta.  

Faktor 1 (produk) mampu menjelaskan 16,05 % varians ke-15 variabel 

penelitian, dengan variabelnya adalah keamanan, kandungan gizi, dan jenis 
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minyak goreng. Faktor 2 (tampilan produk) mampu menjelaskan 12,92 % 

varians ke-15 variabel penelitian, dengan variabelnya adalah kejernihan dan 

warna minyak goreng. Faktor 3 (tempat) mampu menjelaskan 11,79 % varians 

ke 15 variabel penelitian, dengan variabelnya adalah ketersediaan minyak 

goreng di pasar swalayan, penataan produk dan kenyamanan pasar swalayan. 

Faktor 4 (harga) mampu menjelaskan 9,22 % varians ke-15 variabel 

penelitian, dengan variabelnya adalah harga. Faktor 5 (promosi) mampu 

menjelaskan 8,77 % varians ke-15 variabel penelitian, dengan variabelnya 

adalah iklan minyak goreng di media dan promosi oleh SPG. Dan Faktor 6 

(kemasan) mampu menjelaskan 7,93% varians ke-15 variabel penelitian 

dengan variabel jenis kemasan. 

Variabel yang memiliki nilai factor loading tertinggi dalam tiap-tiap 

faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam membeli minyak goreng yaitu: 

pada faktor produk, keamanan produk merupakan variabel yang paling 

dipertimbangkan konsumen. Pada faktor tampilan produk, variabel kejernihan 

minyak goreng merupakan variabel yang paling dipertimbangkan konsumen 

dalam memilih produk minyak goreng di pasar swalayan. Pada faktor tempat, 

variabel yang paling dipertimbangkan adalah ketersediaan minyak goreng di 

pasar swalayan. Pada faktor harga, variabel harga merupakan variabel yang 

paling dipertimbangkan konsumen. Pada faktor promosi, variabel iklan 

minyak goreng di media merupakan variabel yang paling dipertimbangkan 

konsumen. Sedangkan pada faktor kemasan, variabel yang paling 

dipertimbangkan konsumen adalah jenis kemasan. Hal ini membuktikan 

bahwa hipotesis yang kedua ditolak, karena variabel merek bukan merupakan 

variabel yang dominan dipertimbangkan konsumen.  

Terdapat puluhan merek minyak goreng yang tersedia di pasar 

swalayan. Masing-masing merek menawarkan berbagai keunggulan dari 

produknya dan selalu mengembangkan produknya dengan inovasi baru untuk 

memenuhi kepuasan pelanggan, mempertahankan pangsa pasar yang telah 

dicapai dan memperluas pangsa pasar. Oleh karena itu, tingkat kepercayaan 

konsumen terhadap merek tertentu diakibatkan oleh inovasi baru yang 
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diterapkan produsen khususnya dengan memberikan jaminan keamanan 

produk atau adanya peningkatan kualitas dengan penambahan zat-zat gizi 

tertentu yang baik bagi kesehatan konsumen. Bentuk-bentuk penawaran 

tersebut dilakukan dengan cara kegiatan promosi yang dapat dilakukan 

dengan iklan yang bersifat menginformasikan, meyakinkan, dan 

mengingatkan produk melalui media (baik media elektronik maupun media 

cetak) yang bersifat mendidik masyarakat sehingga mempengaruhi persepsi 

konsumen dalam mengambil keputusan pembelian minyak goreng. Selain itu, 

kegiatan promosi dapat dilakukan dengan penempatan tenaga penjualan 

(SPG) yang berada di pasar swalayan untuk menawarkan produk minyak 

goreng dengan memberi pelayanan langsung kepada konsumennya.  
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VI. KESIMPULAN DAN  SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam membeli minyak 

goreng di pasar swalayan di Kota Surakarta dimulai dari faktor yang 

memberikan pengaruh paling besar adalah: faktor produk, faktor tampilan 

produk, faktor tempat, faktor harga, faktor promosi dan faktor kemasan. 

2. Variabel-variabel yang dominan dipertimbangkan konsumen dalam 

membeli minyak goreng di pasar swalayan di Kota Surakarta untuk tiap-

tiap faktor adalah: variabel keamanan minyak goreng, variabel kejernihan 

minyak goreng, variabel ketersediaan minyak goreng di pasar swalayan, 

variabel harga, variabel iklan minyak goreng di media dan variabel jenis 

kemasan. 

B. Saran 

Pemahaman terhadap perilaku konsumen dan barang yang dibeli 

konsumen sangat diperlukan produsen untuk mengembangkan rencana 

pemasaran produknya. Berkaitan dengan hal itu saran yang dapat diajukan 

berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Produsen hendaknya lebih memperhatikan faktor keamanan produk dan 

kejernihan dari minyak goreng karena kedua faktor tersebut menjadi faktor 

yang paling dipertimbangkan oleh konsumen dalam pengambilan 

keputusan pembelian minyak goreng dan informasi mengenai kedua faktor 

tersebut bisa dijadikan dasar dalam menyusun strategi marketing mix 

produknya sehingga bisa tetap mempertahankan pangsa pasar yang telah 

diraihnya. 

2. Berdasarkan presentase total varian yang diperoleh dari hasil analisis 

faktor, faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli 

minyak goreng di pasar swalayan di Surakarta sebesar 66,68 %, sedangkan 
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sisanya 33,32 % merupakan faktor lain yang tidak tercakup dalam hasil 

analisis faktor. Dengan demikian maka diharapkan ada penelitian lanjutan 

oleh peneliti lain untuk meneliti faktor lain yang tidak tercakup dalam 

hasil analisis faktor dan belum diteliti pada penelitian ini yang merupakan 

faktor yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam mengambil keputusan 

pembeliannya, baik yang termasuk dalam bauran pemasaran maupun 

tidak. 
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Daftar Pertanyaan Untuk Penelitian 
”Analisis Faktor Marketing Mix Terhadap Keputusan Pembelian Minyak 

Goreng  
Pada Pasar Swalayan Di Kota Surakarta” 

Nama  : Andryana Damayanti 
NIM : H0305005 

Jurusan/Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis FP UNS 
Surakarta 

 
No.     : ______ 
Hari dan Tanggal Wawancara : _________________ 
Tempat Wawancara   : ____________________________     

A. Karakteristik Responden 

No. Anggota 
Keluarga 

Umur 
(th) 

Pendidikan Pekerjaan 
 

Pendapatan 
(Rp)/bulan 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
4. 

Suami 
__________________ 
Istri 
__________________ 
Anak 
a. _______________ 
b. _______________ 
c. _______________ 
d. _______________ 
Anggota kel.lain 
__________________ 
__________________ 
 

    

 Jumlah anggota keluarga : _______ orang  

 Alamat : ________________________________ 

B. Perilaku Beli Konsumen 

1. Minyak Goreng jenis apa yang biasa Anda beli? 

a. Minyak Sawit c. Minyak Kedelai 

b. Minyak Jagung d. Minyak Kelapa 

e. lainnya___________ 

 Alasan

 :___________________________________________________________

______ 

2. Merek Minyak Goreng apa yang paling sering 

dibeli?_____________________________ 

3. Jenis kemasan yang seperti apa yang sering Anda beli? 
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a. derigent b. reffil c. botol d. kaleng 

 Alasan : 

_______________________________________________________________

_ 

4. Berapa jumlah kebutuhan keluarga Anda terhadap Minyak Goreng dalam 

satu bulan?_____________________liter 

5. Berapa banyak (volume/kemasan) Minyak Goreng yang Anda beli dalam 

setiap kali 

pembelian?__________________________________________________

____________ 

6. Berapa kali dalam satu bulan Anda membeli Minyak Goreng di pasar 

swalayan? 

a. tiga hari sekali  c. dua minggu sekali  e. tidak tentu 

b. seminggu sekali  d. sebulan sekali 

7. Bagaimana menurut pendapat anda tentang tingkat harga dari Minyak 

Goreng yang Anda beli? 

a. sangat murah c. netral e. mahal 

b. murah d. agak mahal  

8. Apakah harga Minyak Goreng yang Anda beli sesuai dengan kualitas yang 

dimiliki oleh minyak goreng 

tersebut?____________________________________________________ 

9. Dari mana Anda memperoleh informasi mengenai Minyak Goreng yang 

Anda beli? a.   televisi  c. buku/internet  e. 

teman 

 b. surat kabar  d. keluarga   f. 

lainnya__________________ 

10. Alasan membeli Minyak Goreng  di pasar swalayan? 

a. menyediakan berbagai merek c. kenyamanan     e. 

Lainnya_______________ 

b.   ketersediaan terjamin  d. adanya promosi       

11. Pada saat apa Anda membeli Minyak Goreng di Pasar Swalayan? 

1 
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a. Bersamaan dengan belanja bulanan  d. Alasan lainnya: 

_______________ 

b. Saat adanya promosi        

____________________________ 

c. Pembelian tak terduga/ tidak terencana 

C. Preferensi Konsumen 

1. Warna minyak goreng yang seperti apa yang Anda sukai? 

a. kuning keemasan (jernih, penyaringan berulang) c. putih (untuk minyak kelapa/VCO)

b. kuning kemerahan (agak pekat, sekali penyaringan) d. lainnya_____________________

2. Volume kemasan yang berapa liter yang Anda sukai? 

a. 5 liter b. 2 liter c. 1 liter d. ½ liter e. lainnya___________

3. Jenis kemasan yang seperti apa yang Anda sukai? 

a. derigent b. reffil c. botol d. kaleng 

4. Informasi apa yang paling Anda pertimbangkan dalam kemasan Minyak 

Goreng? 

a. kandungan gizi c. label ”dua kali penyaringan” e. lainnya________________

b. label ”non kolesterol” d. label ”halal”  

5. Suasana yang bagaimana yang membuat Anda merasa nyaman dalam 

berbelanja Minyak Goreng di pasar 

swalayan?_________________________________________________ 

6. Promosi yang bagaimana yang Anda sukai dalam membeli Minyak 

Goreng di pasar swalayan? 

a. Pemberian potongan harga 

b. Pemberian hadiah (misalnya: piring, payung atau produk lainnya) 

c. Lainnya______________________________________________ 

 

 

D. Identifikasi Faktor dalam Keputusan Pembelian Minyak Goreng 

1. Bagaimana pendapat Anda tentang jenis dari Minyak Goreng yang biasa 

dibeli? 
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a. sangat penting c. netral e. tidak penting 

b. penting d. kurang penting  

 Alasan : 

_________________________________________________________ 

2. Bagaimana pendapat Anda tentang warna dari Minyak Goreng yang biasa 

dibeli? 

a. sangat penting c. netral e. tidak penting 

b. penting d. kurang penting  

Alasan : 

_________________________________________________________ 

3. Bagaimana pendapat Anda tentang kejernihan dari Minyak Goreng yang 

biasa dibeli? 

a. sangat penting c. netral e. tidak penting 

b. penting d. kurang penting  

 Alasan : 

_________________________________________________________ 

4. Bagaimana pendapat Anda tentang kandungan gizi dari Minyak Goreng 

yang biasa dibeli? 

a. sangat penting c. netral e. tidak penting 

b. penting d. kurang penting  

 Alasan : 

_________________________________________________________ 

5. Bagaimana pendapat Anda tentang volume kemasan dari Minyak Goreng 

yang biasa dibeli? 

a. sangat memuaskan c. netral 

b. memuaskan d. kurang memuaskan 

e. tidak memuaskan 

 Alasan : 

_________________________________________________________ 

6. Bagaimana pendapat Anda tentang jenis kemasan dari Minyak Goreng 

yang biasa dibeli? 

a. sangat praktis c. netral e. tidak praktis 
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b. praktis d. kurang praktis  

 Alasan : 

_________________________________________________________ 

7. Bagaimana pendapat Anda tentang merek dari Minyak Goreng yang biasa 

dibeli? 

a. sangat penting c. netral e. tidak penting 

b. penting d. kurang penting  

 Alasan : 

_________________________________________________________ 

8. Bagaimana pendapat Anda tentang keamanan (terkait dengan informasi 

yang diberikan pada kemasan maupun pada iklan) dari Minyak Goreng yang 

biasa dibeli? 

a. sangat penting c. netral e. tidak penting 

b. penting d. kurang penting  

 Alasan : 

_________________________________________________________ 

9. Bagaimana pendapat Anda tentang harga dari Minyak Goreng yang biasa 

dibeli? 

a. sangat murah c. netral e. mahal 

b. murah d. agak mahal  

 Alasan : 

_________________________________________________________ 

10. Bagaimana pendapat Anda tentang promosi penjualan (potongan harga 

atau pemberian bonus) dari Minyak Goreng yang biasa dibeli? 

a. sangat menarik c. netral e. tidak menarik 

b. menarik d. kurang menarik  

 Alasan : 

_________________________________________________________ 

11. Bagaimana pendapat Anda tentang promosi oleh SPG dari Minyak 

Goreng yang biasa dibeli? 

a. sangat menarik c. netral e. tidak menarik 
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b. menarik d. kurang menarik  

 Alasan : 

_________________________________________________________ 

12. Bagaimana pendapat Anda tentang iklan di media dari Minyak Goreng 

yang biasa dibeli? 

a. sangat menarik c. netral e. tidak menarik 

b. menarik d. kurang menarik  

 Alasan : 

_________________________________________________________ 

13. Bagaimana pendapat Anda tentang ketersediaan (kemudahan 

mendapatkan) dari Minyak Goreng yang biasa dibeli? 

a. sangat mudah c. netral e. sangat sulit 

b. mudah d. agak sulit  

 Alasan : 

_________________________________________________________ 

14. Bagaimana pendapat Anda tentang penataan Minyak Goreng yang biasa 

dibeli di pasar swalayan? 

a. sangat menarik c. netral e. tidak menarik 

b. menarik d. kurang menarik  

 Alasan : 

_________________________________________________________ 

15. Bagaimana pendapat Anda tentang kenyamanan pasar swalayan tempat 

membeli Minyak Goreng yang biasa dibeli? 

a. sangat nyaman c. netral e. tidak nyaman 

b. nyaman d. kurang nyaman  

 Alasan : 

_________________________________________________________ 

☺Terima Kasih☺ 
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Lampiran 6 
 

Harga-Harga Minyak Goreng di Pasar Swalayan di Kota Surakarta 
 

Harga Minyak Sawit 

 Reffil Botol Derigent 

    Vol. Rp. Rp. Rp. 
Alfamart Jagalan    

1 liter 10.700 12.400  
2 liter 19.725 23.750  
5 liter   53.450 

Luwes Loji Wetan    
1 liter 10.530 11.478  
2 liter 20.198 21.600  
5 liter   55.500 

Hypermart Solo Square    
1 liter 11.690 12.860  
2 liter 23.083 25.106  
5 liter   58.743 

Sami Luwes    
1 liter 10.300 11.100  
2 liter 19.600 20.450  
5 liter   52.300 

Luwes Nusukan    
1 liter 10.750 11.850  
2 liter 20.400 22.100  
5 liter   56.200 

Keterangan: Harga-harga tersebut merupakan harga rata-rata dari tiga merek minyak goreng yang 
tersedia di seluruh pasar swalayan yang menjadi tempat penelitian, yaitu Bimoli, 
Tropical dan Filma. 

 

Harga Minyak Kelapa, Jagung dan Kedelai 
Swalayan Minyak Kelapa Minyak Jagung Minyak Kedelai 
 Vol. Rp. Vol. Rp. Vol. Rp. 
Alfamart jagalan - - - - - - 
Luwes Loji wetan 2 l/botol 31.850 946 ml/botol 54.340 - - 

2 l/botol 44.400 946 ml/botol 55.200 1 l/botol 30.050 Hypermart Solo 
Square 2 l/reffil 41.200 1 l/reffil 52.350 3 l/botol 81.575 
Sami Luwes 2 l/botol 30.500 1 l/reffil 48.700 - - 
Luwes Nusukan 2 l/botol 31.900 1 l/reffil 49.805 - - 

Keterangan : Harga tercantum merupakan harga untuk Minyak kelapa bermerek Ikan Dorang 
(Luwes Group) dan Barco (Hypermart). Minyak Jagung bermerek Tropicana Slim 
dan Minyak Kedelai bermerek Sania Soya Oil. 

 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xcvi 

Lampiran 1 
IDENTITAS RESPONDEN 

 
NO. NAMA Jenis 

Kelamin 
Umur 

(tahun) 
Pendidikan Pekerjaan Pendapatan Total 

Keluarga (Rp/Bulan) 
Jumlah  Anggota

Keluarga
1.  Ajeng Cindy Perempuan 33 S1 Swasta 10.000.000 
2.  Rina Eka Wati Perempuan 30 S1 Swasta 7.000.000 
3.  Mei Perempuan 19 SMA Swasta 1.500.000 
4.  Saktiyawati Perempuan 51 S1 Swasta 8.500.000 
5.  Sudarti Perempuan 50 SLTA PNS 6.000.000 
6.  Herni Perempuan 24 SLTA Swasta 7.700.000 
7.  Koos Katijah Perempuan 45 SLTA Ibu RT 5.500.000 
8.  Rahayu Perempuan 47 D3 PNS 4.000.000 
9.  Gusri Mulyani Perempuan 47 SLTA Swasta 4.000.000 
10.  Suratmi Perempuan 52 SMP Ibu RT 1.800.000 
11.  Tutik Perempuan 41 S1 Swasta 1.200.000 
12.  Tya Perempuan 29 S1 Ibu RT 6.000.000 
13.  Anisa Perempuan 42 S1 Ibu RT 4.000.000 
14.  Pasejatin Perempuan 57 SLTA Ibu RT 2.000.000 
15.  Purnami Perempuan 55 SLTA Ibu RT 2.000.000 
16.  Sri Lestari Perempuan 50 S1 PNS 3.000.000 
17.  Esti H. Perempuan 42 S1 PNS 4.000.000 
18.  Sumirah Perempuan 55 D3 PNS 7.000.000 
19.  Puji Wartini Perempuan 50 SMP Ibu RT 4.400.000 
20.  Atik Perempuan 47 S2 PNS 3.000.000 
21.  Suharni Perempuan 45 SLTA Swasta 5.900.000 
22.  Cahya Praptiwi Perempuan 48 D3 Swasta 4.000.000 
23.  Sujiariningsih Perempuan 44 SLTA PNS 2.600.000 
24.  Danik Perempuan 23 S1 Swasta 3.500.000 
25.  Sunarhayati Perempuan 49 D3 Ibu RT 4.800.000 
26.  Rien Saptanti Perempuan 55 SLTA PNS 4.500.000 
27.  Yeni Perempuan 20 SLTA Pelajar 1.000.000 
28.  Sugiyatmi Perempuan 52 SD Ibu RT 1.500.000 
29.  Lulu Perempuan 31 S2 PNS 9.000.000 
30.  Redi Perempuan 35 SMP Ibu RT 1.000.000 
31.  Samsiah Perempuan 29 S1 Ibu RT 3.000.000 
32.  Nani Perempuan 49 SMP Ibu RT 4.000.000 
33.  Sugiyarti Perempuan 37 SMA Swasta 4.000.000 
34.  Suyati Perempuan 40 SMP Ibu RT 3.000.000 
35.  Sri Lestari Perempuan 60 SLTA Ibu RT 2.000.000 
36.  Kartika Perempuan 26 D3 Swasta 3.000.000 
37.  Suyatmi Perempuan 38 SD Swasta 1.200.000 
38.  Rumiyati Perempuan 56 SMA Ibu RT 3.000.000 
39.  Subiyandini Perempuan 47 SD Ibu RT 2.000.000 
40.  Ana Safitri Perempuan 21 SMA Pelajar 3.000.000 
41.  Rahmayani  Perempuan 20 SMA Pelajar 2.000.000 
42.  Haris Yudiarti Perempuan 43 SMA Ibu RT 2.000.000 
43.  Mujilah Perempuan 45 SMA Ibu RT 1.000.000 
44.  Anik Perempuan 30 SMA Ibu RT 5.000.000 
45.  Fransisca Perempuan 18 SMA Pelajar 1.500.000 
46.  Endang Perempuan 52 D3 PNS 4.000.000 
47.  Galih Perempuan 23 D3 PNS 1.300.000 
48.  Sri Mulyani Perempuan 36 SMP Swasta 900.000 
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49.  Suratmi Perempuan 43 S1 PNS 3.000.000 
50.  Enggar Perempuan 27 D3 Swasta 2.000.000 
51.  Nafis Perempuan 48 SMA Swasta 3.000.000 
52.  Sri Lestari Perempuan 38 SMA Swasta 3.000.000 
53.  Suryani Perempuan 32 D3 Swasta 600.000 
54.  Tutik Perempuan 28 D3 PNS 3.400.000 
55.  Woro Perempuan 35 S1 Ibu RT 3.000.000 
56.  Listyaningsih Perempuan 24 S1 Swasta 2.750.000 
57.  Siti Mahmudah Perempuan 44 SMP Swasta 1.500.000 
58.  Yayuk  Perempuan 42 D3 Swasta 2.000.000 
59.  Murniyanto Laki-laki 45 SMA Swasta 5.000.000 
60.  Sugiyanti Perempuan 45 S1 PNS 5.000.000 
61.  Indri S Perempuan 45 D3 Ibu RT 2.000.000 
62.  Ida  Perempuan 46 SMA Ibu RT 2.000.000 
63.  Kristani Perempuan 44 SMP Swasta 4.000.000 
64.  Purwanti Perempuan 40 SD Swasta 3.000.000 
65.  Heni Perempuan 30 D3 Ibu RT 6.000.000 
66.  Supriani Perempuan 40 SMA Swasta 4.000.000 
67.  Sri Rejeki Perempuan 45 S1 PNS 4.000.000 
68.  Titik Perempuan 27 SLTA Ibu RT 2.000.000 
69.  Icih Perempuan 52 SMA Swasta 4.000.000 
70.  Komsiah Perempuan 50 SMA Ibu RT 4.000.000 
71.  Jumirah Perempuan 44 SD Swasta 1.800.000 
72.  Sri Rahayu Perempuan 50 SMP Swasta 1.400.000 
73.  Pujiastuti Perempuan 32 SLTA Ibu RT 600.000 
74.  Tri A. Perempuan 52 SMP Ibu RT 2.500.000 
75.  Eny Purwanti Perempuan 45 S1 PNS 2.500.000 
76.  Sri Umardani Perempuan 44 SLTA Ibu RT 2.500.000 
77.  Sri Sulastri Perempuan 47 S2 PNS 4.000.000 
78.  Siti Rohmani Perempuan 43 SMA Ibu RT 1.000.000 
79.  Sumarni Perempuan 52 SMA Ibu RT 2.200.000 
80.  Sri Korsiyatun Perempuan 42 S1 PNS 5.600.000 
81.  Ety  Perempuan 40 S1 PNS 3.000.000 
82.  Agus Laki-laki 52 S1 PNS 1.300.000 
83.  Soelardjo Laki-laki 70 SMA Pensiunan 2.600.000 
84.  Kayatun Perempuan 50 SMA Ibu RT 4.000.000 
85.  Zubarat Laki-laki 68 SMA Swasta 14.000.000 
86.  Leni Perempuan 40 SMA Swasta 3.500.000 
87.  Khotimah Perempuan 55 SMP Ibu RT 850.000 
88.  Dian Perempuan 24 D3 Ibu RT 5.000.000 
89.  Nur Perempuan 28 SMA Swasta 1.000.000 
90.  Elly Perempuan 24 S1 Swasta  800.000 
       ∑= 385
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Lampiran 2 
 

PERILAKU BELI KONSUMEN 

No Jenis Minyak Goreng 
Yang Biasa Dibeli 

Merek Minyak Goreng 
Yang Biasa Dibeli 

Jenis Kemasan  Jumlah Kebutuhan 
Keluarga/bulan 

Jumlah Pembelian Dalam 
Satu Bulan  

1.  Minyak Sawit Tropical, Bimoli reffil 2 liter 2 minggu sekali 
2.  Minyak Sawit Filma reffil 2 liter Sebulan sekali 
3.  Minyak Sawit Bimoli reffil 2 liter Tidak tentu 
4.  Minyak Sawit Filma reffil 2 liter Tidak tentu 
5.  Minyak Sawit Tropical reffil 4 liter Sebulan sekali 
6.  Minyak Sawit Filma  derigent 5 liter Sebulan sekali 
7.  Minyak Sawit Sania reffil 3 liter Sebulan sekali 
8.  Minyak Sawit Tropical reffil 6 liter Tidak tentu 
9.  Minyak Sawit Bimoli reffil 3 liter 2 minggu sekali 
10. Minyak Sawit Sunco reffil 2 liter Sebulan sekali 
11. Minyak Jagung Tropicana Slim reffil 2 liter Sebulan sekali 
12. Minyak Jagung Tropicana Slim reffil 1 liter Sebulan sekali 
13. Minyak Sawit Tropical reffil 2 liter Sebulan sekali 
14. Minyak Sawit Tropical reffil 3 liter Sebulan sekali 
15. Minyak Sawit Filma reffil 2 liter Sebulan sekali 
16. Minyak Sawit Bimoli reffil 1 liter Sebulan sekali 
17. Minyak Sawit Bimoli, Kunci Mas reffil 3 liter 2 minggu sekali 
18. Minyak Sawit Bimoli, Tropical, Filma reffil 5 liter Sebulan sekali 
19. Minyak Sawit Filma reffil 3 liter Tidak tentu 
20. Minyak Sawit Tropical  reffil 5 liter 2 minggu sekali 
21. Minyak Sawit Bimoli reffil 2 liter Sebulan sekali 
22. Minyak Sawit Bimoli reffil 2 liter Tidak tentu 
23. Minyak Sawit Bimoli, Tropical reffil 2 liter Sebulan sekali 
24. Minyak Sawit Bimoli reffil 4 liter 2 minggu sekali 
25. Minyak Sawit Bimoli  reffil 6 liter Sebulan sekali 
26. Minyak Sawit Bimoli, Filma botol 2 liter Tidak tentu 
27. Minyak Sawit Bimoli reffil 2 liter Tidak tentu 
28. Minyak Sawit Bimoli botol 2 liter Sebulan sekali 
29. Minyak Sawit Bimoli reffil 3 liter Sebulan sekali 
30. Minyak Sawit Bimoli reffil 2 liter Tidak tentu 
31. Minyak Sawit Filma, Sunco, Tropical reffil 3 liter Sebulan sekali 
32. Minyak Sawit Bimoli reffil 5 liter Tidak tentu 
33. Minyak Sawit Bimoli reffil 1 liter Sebulan sekali 
34. Minyak Sawit Bimoli botol 2 liter Tidak tentu 
35. Minyak Sawit Sunco, Tropical reffil 2 liter Sebulan sekali 
36. Minyak Sawit Bimoli reffil 5 liter Seminggu sekali 
37. Minyak Sawit Bimoli botol 10 liter Tidak tentu 
38. Minyak Sawit Filma, Tropical reffil 5 liter Tidak tentu 
39. Minyak Sawit Bimoli reffil 4 liter Sebulan sekali 
40. Minyak Sawit Filma, Tropical reffil 2 liter Sebulan sekali 
41. Minyak Sawit Bimoli botol 2 liter Sebulan sekali 
42. Minyak Sawit Tropical reffil 2 liter Sebulan sekali 
43. Minyak Sawit Filma reffil 2 liter Sebulan sekali 
44. Minyak Sawit Sunco, Tropcal reffil 2 liter Sebulan sekali 
45. Minyak Sawit Bimoli reffil 2 liter Sebulan sekali 
46. Minyak Sawit Tropical reffil 2 liter Sebulan sekali 
47. Minyak Sawit Madina reffil 4 liter Sebulan sekali 

48. Minyak Sawit Bimoli, Sania botol 1 liter Sebulan sekali 
49. Minyak Sawit Sunco reffil 5 liter 2 minggu sekali 
50. Minyak Sawit Tropical reffil 2 liter Sebulan sekali 
51. Minyak Kelapa Barco reffil 3 liter Tidak tentu 
52. Minyak Kelapa Barco reffil 5 liter Tidak tentu 
53. Minyak Sawit Bimoli reffil 1 liter 2 minggu sekali 
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54. Minyak Sawit Rosebrand reffil 2 liter Sebulan sekali 
55. Minyak Sawit Bimoli reffil 3 liter Sebulan sekali 
56. Minyak Sawit Tropical reffil 3 liter Tidak tentu 
57. Minyak Sawit Bimoli reffil 4 liter 2 minggu sekali 
58. Minyak Jagung Tropicana Slim reffil 2 liter Tidak tentu 
59. Minyak Sawit Bimoli, Tropical reffil 2 liter Sebulan sekali 
60. Minyak Sawit Bimoli reffil 2 liter 2 minggu sekali 
61. Minyak Sawit Bimoli reffil 2 liter Sebulan sekali 
62. Minyak Sawit Filma reffil 4 liter Sebulan sekali 
63. Minyak Sawit Tropical, Rosebrand reffil 5 liter 2 minggu sekali 
64. Minyak Sawit Tropical reffil 2 liter Tidak tentu 
65. Minyak Sawit Bimoli reffil 3 liter  Sebulan sekali 
66. Minyak Sawit Bimoli, Sunco reffil 6 liter Tidak tentu 
67. Minyak sawit Tropical, Filma reffil 4 liter Sebulan sekali 
68. Minyak sawit Rosebrand reffil 5 liter 2 minggu sekali 
69. Minyak sawit Rosebrand  reffil 8 liter Seminggu sekali 
70. Minyak sawit Filma, Bimoli reffil 6 liter Sebulan sekali 
71. Minyak Sawit Bimoli botol 2 liter Tidak tentu 
72. Minyak Sawit Bimoli botol ¼ liter Sebulan sekali 
73. Minyak Sawit Tropical, Filma reffil 1 liter Sebulan sekali 
74. Minyak Sawit Filma, Sania,Sunco reffil 4 liter 2 minggu sekali 
75. Minyak Sawit Bimoli botol 1 liter Sebulan sekali 
76. Minyak Sawit Tropical reffil 4 liter Sebulan sekali 
77. Minyak Sawit Tropical reffil 5 liter 2 minggu sekali 
78. Minyak Sawit Bimoli reffil 2 liter Tidak tentu 
79. Minyak Sawit Bimoli reffil 5 liter Tidak tentu 
80. Minyak Sawit Filma reffil 3 liter Tidak tentu 
81. Minyak Sawit Filma, Sania,Sunco reffil 3 liter Sebulan sekali 
82. Minyak Sawit Bimoli, Tropical reffil 3 liter Sebulan sekali 
83. Minyak Sawit Sunco  derigent 1,5 liter Tidak tentu 
84. Minyak Sawit Tropical reffil 4 liter Sebulan sekali 
85. Minyak Sawit Tropical  reffil 4 liter Sebulan sekali 
86. Minyak Sawit Sunco reffil 2 liter Sebulan sekali 
87. Minyak Sawit Filma reffil 1,5 liter Sebulan sekali 
88. Minyak Sawit Filma reffil 2 liter Seminggu sekali 
89. Minyak Sawit Tropical reffil 1 liter Sebulan sekali 
90. Minyak Sawit Bimoli reffil 1 liter Sebulan sekali 
    ∑= 267 liter  
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Lampiran 3 
PREFERENSI KONSUMEN 

 
No. Warna Volume  Jenis Kemasan Informasi Pada kemasan Yang 

dipertimbangkan 
1.  Kuning Keemasan 1 liter reffil Non Kolesterol, 2X saring 
2.  Kuning Keemasan 5 liter derigent Non Kolesterol 
3.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non Kolesterol 
4.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non Kolesterol, halal 
5.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non Kolesterol, 2X saring 
6.  Kuning Keemasan 5 liter derigent Non Kolesterol, gizi 
7.  Kuning Keemasan 1 liter reffil Non Kolesterol 
8.  Kuning Keemasan 2 liter reffil halal 
9.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non Kolesterol, 2X saring 
10.  Kuning Keemasan 2 liter reffil 2X saring 
11.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non Kolesterol 
12.  Kuning Keemasan 1 liter reffil Non Kolesterol, gizi 
13.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non Kolesterol, 2X saring 
14.  Kuning Keemasan 1 liter reffil Non Kolesterol, halal 
15.  Kuning Keemasan 2 liter reffil 2X saring 
16.  Kuning Keemasan 1 liter reffil halal 
17.  Kuning Keemasan 2 liter reffil gizi 
18.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non Kolesterol, halal 
19.  Kuning Keemasan 2 liter reffil halal 
20.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non Kolesterol, 2X saring 
21.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non Kolesterol, 2X saring 
22.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non Kolesterol, halal 
23.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non Kolesterol 
24.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non Kolesterol, 2X saring 
25.  Kuning Keemasan 2 liter reffil gizi 
26.  Kuning Keemasan 2 liter botol gizi 
27.  Kuning Keemasan 1 liter reffil gizi 
28.  Kuning Keemasan 1 liter botol 2X saring 
29.  Netral, tergantung merek 2 liter reffil gizi 
30.  Kuning Kemerahan 2 liter reffil halal 
31.  Kuning Keemasan 3 liter reffil halal 
32.  Kuning Keemasan 5 liter derigent gizi 
33.  Kuning Keemasan 1 liter reffil Non Kolesterol 
34.  Kuning Keemasan 1 liter botol Non Kolesterol 
35.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non Kolesterol, halal 
36.  Kuning Keemasan 2 liter reffil gizi 
37.  Kuning Keemasan 1 liter botol halal 
38.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non Kolesterol, 2X saring 
39.  Kuning Keemasan 2 liter botol Non Kolesterol, halal 
40.  Kuning Keemasan 2 liter reffil halal 
41.  Kuning Keemasan 2 liter botol Non Kolesterol 
42.  Kuning Keemasan 2 liter  reffil 2 X saring 
43.  Kuning Keemasan 2 liter reffil gizi 
44.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non Kolesterol 
45.  Kuning Keemasan 2 liter reffil 2X saring 
46.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non Kolesterol, 2X saring 
47.  Kuning Keemasan 2 liter reffil 2X saring 
48.  Kuning Keemasan 1 liter botol gizi 
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49.  Kuning Keemasan 2 liter botol Non kolesterol, 2X saring 
50.  Kuning Keemasan 2 liter reffil 2X saring 
51.  Putih (minyak kelapa) 2 liter reffil halal 
52.  Putih (minyak kelapa) 5 liter derigent gizi 
53.  Kuning Keemasan ½ liter reffil Tidak terpengaruh 
54.  Kuning Keemasan 2 liter reffil 2X saring 
55.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non Kolesterol 
56.  Kuning Keemasan 1 liter reffil Non kolesterol, 2X saring 
57.  Kuning Kemerahan 1 liter reffil Non kolesterol 
58.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non kolesterol, 2X saring 
59.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non kolesterol 
60.  Kuning Keemasan 1 liter reffil halal 
61.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non kolesterol 
62.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non kolesterol 
63.  Kuning Keemasan 5 liter derigent halal 
64.  Kuning Keemasan 2 liter botol 2X saring 
65.  Kuning Kemerahan 2 liter reffil Non kolesterol 
66.  Putih (minyak kelapa) 2 liter reffil Non kolesterol 
67.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non kolesterol 
68.  Kuning Keemasan 2 liter reffil gizi 
69.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non kolesterol 
70.  Kuning Kemerahan 2 liter reffil Non kolesterol 
71.  Kuning Keemasan 2 liter botol Non kolesterol 
72.  Kuning Keemasan ¼ liter botol Non kolesterol, 2X saring 
73.  Kuning Keemasan 1 liter reffil Non kolesterol 
74.  Kuning Keemasan 1 liter reffil Kandungan gizi 
75.  Kuning Keemasan 1 liter botol Non kolesterol 
76.  Kuning Keemasan 2 liter reffil 2X saring 
77.  Kuning Keemasan 2 liter reffil halal 
78.  Kuning Keemasan 1 liter reffil gizi 
79.  Kuning Keemasan 2 liter reffil Non kolesterol 
80.  Kuning Keemasan 1 liter reffil Non kolesterol 
81.  Kuning Keemasan 2 liter reffil halal 
82.  Kuning Keemasan 2 liter reffil gizi 
83.  Kuning Keemasan 5 liter derigent Non kolesterol 
84.  Kuning Keemasan 2 liter reffil 2X saring 
85.  Kuning Keemasan 2 liter reffil 2X saring 
86.  Kuning Keemasan 1 liter reffil 2X saring 
87.  Kuning Keemasan 2 liter reffil halal 
88.  Kuning Keemasan 2 liter reffil halal 
89.  Kuning Keemasan 1 liter reffil Non kolesterol 
90.  Kuning Keemasan 1 liter reffil Non kolesterol 
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